
 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 1 

 
 
 

EXCMA. DIPUTACIÓ DE GIRONA 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN NÚM.: 981 

 
 
 

Número:981   
Caràcter: Ordinària 
Data: 22 de gener de 2019 
Hora d’inici: 10 h 
Lloc: saló de comissions de la Diputació de Girona 
Expedient: 2019/264 
 
Hi assisteixen 
 
Sr. Miquel Noguer i Planas President 
Sr. Albert Piñeira i Brosel Vicepresident 2n 
Sra. M. Àngels Planas i Crous Vicepresidenta 3a 
Sr. Jordi Camps i Vicente Diputat 
Sr. Josep M. Corominas i Barnadas Diputat 
Sr. Josep Antoni Frias i Molina Diputat 
Sr. Albert Gómez i Casas Diputat 
Sr. Carlos Álvarez i González Diputat 
Sr. Jordi Batllori i Nouvilas Secretari general 
Sra. Núria Josa i Arbonés Interventora  
 
Han excusat la seva absència 
 
Sr. Josep Fermí Santamaría i Molero Vicepresident 1r 
Sr. Jaume Dulsat Rodríguez Diputat  
 
 
Hi assisteixen, convidats per la Presidència 
 
Sr. Carles Salgas i Pedrosa Diputat 
Sr. Lluís Costabella i Portella Diputat 
Sr. Joaquim Felip i Gayolà Diputat 
Sr. Pere Maluquer i Ferrer Diputat 
Sr. Jordi Iglesias Salip Adjunt al Gabinet de Presidència 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 8 de 

gener de 2019 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local 
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Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 

 
3. JG981/000002/2019-PPCIAT; Proposta  Pres. CI Acció Territorial; Medi Ambient 

(014): Convocatòria de subvencions per al desenvolupament d'actuacions de 
conservació del patrimoni natural en espais d'interès natural any 2019 (exp. 
2019/75) 

4. JG981/000001/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria de subvencions 
per a edicions dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals, any 2019 (exp. 
2019/24) 

5. JG981/000002/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria de subvencions 
per a activitats dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals, any 2019 (exp. 
2019/26) 

6. JG981/000003/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió Informativa 
CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria de subvencions 
per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments, any 2019 (exp. 
2019/98) 

7. JG981/000001/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Habitatge (028): Subvenció nominativa a Salt per la gestió de les 
comunitats (exp. 2019/52) 

8. JG981/000002/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació de la 
convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2019 (exp. 
2019/263) 

9. JG981/000019/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Borrassà , dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 
2018 (exp. 2018/241) 

10. JG981/000020/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 
CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí subvenció de 
l'Ajuntament de Ger dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018 
(exp. 2018/888) 

11. JG981/000001/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 
PEAH; Intervenció (010): Aprovació d'un conveni de col·laboració 
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Alcuéscar en 
matèria de control intern a les entitats locals (exp. 2018/9623) 

12. JG981/000002/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 
PEAH; Intervenció (010): Aprovació d'un conveni de col·laboració 
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Masquefa en 
matèria de control intern a les entitats locals (exp. 2018/9624) 

13. JG981/000003/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 
PEAH; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència de 
data 10-1-2019, relativa a provar la convocatòria, en règim de concurrència 
competitiva, de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 
2018 (exp. 2018/9287) 

14. JG981/000069/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 
Medi Ambient (014): Autorització de contractació a persones vinculades a 
l'Associació IAEDEN. (exp. 2018/4205) 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 3 

15. JG981/000001/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 
Medi Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de subvencions del programa 
de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals, 
anualitat 2019 (exp. 2019/74) 

16. JG981/000003/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 
Medi Ambient (014): Aprovació de la convocatòria d'ajuts a particulars del PN 
Montseny 2019 (exp. 2019/95) 

17. JG981/000004/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 
Medi Ambient (014): Tercera resolució de la Campanya Del Pla a l'acció 2019-
2018 (exp. 2018/9318) 

18. JG981/000005/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 
Medi Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de subvencions de 
subvencions als ajuntaments per instal·lar calderes i xarxes de calor de 
biomassa municipals 2019 (exp. 2019/96) 

19. JG981/000006/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 
Medi Ambient (014): Aprovació de la modificació de l'import d'una activitat dins 
de la campanya Del Mar als Cims cursos 2017-18 i 2018-19 (exp. 2017/5184) 

 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
 
20. JG981/000001/2019-PDDM; Proposta Diputat Delegat Monuments; Monuments 

(018): Aprovació convocatòria ajuts per a la restauració d'immobles d'interès 
patrimonial (exp. 2019/9337) 

 
21. Proposicions urgents 
 
22. Precs i preguntes 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 8 

de gener de 2019 
 
S'aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 8 de gener 
de 2019, prèviament lliurada als assistents. 
 
2. Assistència a la Presidència en l'exercici de les seves atribucions, tal com 

disposa l'art. 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local 

 
Assumptes procedents dels presidents de les comissions informatives 
 
3. JG981/000002/2019-PPCIAT; Proposta  Pres. CI Acció Territorial; Medi 

Ambient (014): Convocatòria de subvencions per al desenvolupament 
d'actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d'interès 
natural any 2019 (exp. 2019/75) 

 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen en les bases 
específiques reguladores de subvencions per al desenvolupament d’actuacions de 
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conservació de patrimoni natural en espai d’interès natural, aprovades pel Ple del dia 
20 de juny de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 125, 
de 30 de juny de 2017. 
 
Vist l’informe favorable del centre gestor de Medi Ambient. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria de subvencions per al desenvolupament 
d’actuacions, per part de consorcis, de conservació del patrimoni natural en espai 
d’interès natural anualitat 2019, del següent tenor literal: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT 
D’ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL EN ESPAIS 
D’INTERÈS NATURAL. ANY 2019 
 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als consorcis gestors d’Espais 
d’Interès Natural de la província de Girona, destinades a executar accions de 
conservació del patrimoni natural en espais d’interès natural, d’acord amb les bases 
específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 20 de 
juny de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 125, de 30 
de juny de 2017. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria va amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom partida Import 

300/1700/46767 «Ajuts a consorcis patrimoni natural i biodiversitat 
Medi Amb» 

50.000,00 

300/1700/76760 «Ajuts a consorcis patrimoni natural i biodiversitat» 90.000,00 

Total  140.000,00 

 
En cas que no s’esgoti el pressupost d’alguna de les aplicacions pressupostàries, i a fi 
d’atendre el màxim nombre de sol·licituds, l’import excedent es podrà utilitzar per 
cobrir la partida que quedi mancada de pressupost, un cop feta la corresponent 
modificació del pressupost, si s'escau. 
 
Per altra banda, es podran augmentar els crèdits destinats a aquesta convocatòria en 
funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat de les aplicacions 
pressupostàries corresponents, prèvia modificació pressupostària, si s'escau. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar, mitjançant el model normalitzat 
disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
fins al dia 15 de març de 2019. 
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La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que s’indica a l’apartat 6è de 
les bases, mitjançant el formulari disponible al web de la Diputació de Girona 
(www.ddgi.cat). La sol·licitud s'haurà de signar electrònicament mitjançant signatura 
electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci 
AOC. 
 
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el 
centre gestor de Medi Ambient de la Diputació de Girona podrà requerir que el 
sol·licitant, en el termini de deu dies, ampliï o esmeni la informació aportada en la 
sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la 
documentació reclamada, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
s’entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia, que 
s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015, i s’arxivaran les 
actuacions sense cap tràmit ulterior. 
 
4. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2019 i fins a la 
data de venciment del termini de justificació de les subvencions. 
 
5. Termini per executar i justificar les subvencions 
El termini per executar els treballs i justificar les despeses que són objecte de 
subvenció en aquesta convocatòria finalitza el 15 de novembre de 2019. 
 
6. Termini de resolució i notificació 
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la és de sis 
mesos a comptar a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria, la qual serà 
notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la 
sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies a 
comptar des de la data d’adopció de l’acord. Un cop transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades 
les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
 
7. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar 
un recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini 
d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació. 
 
8. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al lloc web de la Diputació, i 
l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.” 
 
SEGON. Autoritzar la despesa de 50.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/46767 i de 90.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/1700/76760 de l'any 2019. 
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TERCER. Garantir els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Tauler 
d’Anuncis de la Corporació, Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web 
corporativa. 
 
QUART. Facultar àmpliament el president de la Corporació als efectes de procedir a 
l’execució del present acord i per resoldre els recursos que es puguin interposar 
contra la resolució de la convocatòria. 
 
 
4. JG981/000001/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria 
de subvencions per a edicions dels centres i instituts d'estudis locals i 
comarcals, any 2019 (exp. 2019/24) 

 
Antecedents 
 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió plenària de 24 de gener de 2017, té com a 
base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
mateix Pla recull, atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què 
disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el títol II de l’esmentat Pla 
estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a 
edicions dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques 
gironines. 
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, presta un servei públic 
definit per la promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, 
la societat, la cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una 
línia específica d'ajuts per fomentar l’edició de treballs de recerca dels centres i 
instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques gironines, entitats sense ànim 
de lucre que tenen com a objecte d’atenció prioritària l’estudi, la divulgació i la 
defensa del patrimoni cultural i natural, així com la investigació sobre temàtiques 
estretament vinculades amb el territori. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a edicions dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 27 de 
novembre de 2018, i publicada l’aprovació inicial al BOPG núm. 235, de 10 de 
desembre de 2018. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
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Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer: Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per a edicions dels centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals, per a l’any 2019, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
 

“Convocatòria de subvencions per a edicions dels centres i instituts d’estudis 
locals i comarcals, any 2019 
 
1.Objecte i finalitat 

Subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament de les edicions de 
treballs de recerca i aportacions d’interès en els àmbits humanístic i científic dels centres i 
instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques gironines, d’acord amb les bases 
específiques reguladores  aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 27 de 
novembre de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 
235, de 10 de desembre de 2018. 

 
2.Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 

L’import total destinat a la convocatòria és de  50.000,00 €, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària següent: 503/3341/48100 «Ajuts a centres i instituts d’estudis per a 
publicacions-Recerca local». 
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import de les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 20.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries o de modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà 
condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la 
resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
3.Termini de presentació de sol·licituds 

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. Les sol·licituds s’han de formular 
mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona. 
 
Cada peticionari podrà presentar una única sol·licitud. 
 
Les sol·licituds han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la que 
representi legalment l’entitat. Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica 
acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a la seu electrònica, i s’hauran de 
tramitar a través de la plataforma de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
4.Import de les subvencions 

Se subvencionaran les publicacions d’acord amb l’ordre de puntuació que hagin obtingut 
(tenint en compte els criteris de valoració establerts al punt 6 de les bases específiques 
reguladores a les quals es fa referència al punt 1 d’aquesta convocatòria) , amb un màxim 
de 5.000,00 € per cada sol·licitud, fins a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. 
 
5.Àmbit temporal de les accions subvencionades 
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Se subvencionaran les publicacions editades entre el 15 de novembre de 2018 i el 15 de 
novembre de 2019. 
 
6.Termini per justificar les subvencions 

El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 15 de novembre de l’any de 
la convocatòria. No s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini de justificació de la 
subvenció. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 

 
7.Termini de resolució i notificació 

 

7.1.Termini de resolució 

El termini per resoldre la convocatòria, tal i com estableixen les bases, és, com a màxim 
de sis mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de les sol·licituds. En 
cas que hagi transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els 
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
 
7.2.Termini de notificació 

Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com preveu 
l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat 
desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en què s’adopti 
l’acord. 

 
8.Règim de recursos 

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia següent al de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar recurs de reposició 
davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’1 mes a comptar del 
dia següent al de la notificació. 
 
9.Publicitat 

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i al lloc web de la Diputació i, 
d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, se’n 
publicarà l’extracte al BOPG. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 

Segon: Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2019, per un import 
màxim de 50.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 503/3341/48100 
«Ajuts a centres i instituts d’estudis per a publicacions-Recerca local», del pressupost 
de l’exercici 2019. 

 
Tercer: Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
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Quart: Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’informació pública 
de les bases específiques reguladores, resta condicionada al fet que no es presentin 
al·legacions contra aquestes, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en 
les seves determinacions. 
 
Cinquè: Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
5. JG981/000002/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria 
de subvencions per a activitats dels centres i instituts d'estudis locals i 
comarcals, any 2019 (exp. 2019/26) 

 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió plenària de 24 de gener de 2017, té com a 
base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
mateix Pla recull, atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què 
disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el títol II de l’esmentat Pla 
estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a 
activitats dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques 
gironines. 
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, presta un servei públic 
definit per la promoció, la recerca i la divulgació dels valors que configuren el territori, 
la societat, la cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una 
línia específica d'ajuts per fomentar l'organització d'activitats culturals i científiques 
dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals de les comarques gironines, entitats 
sense ànim de lucre que tenen com a objecte d'atenció prioritària l'estudi, la 
divulgació i la defensa del patrimoni cultural i natural, així com la investigació sobre 
temàtiques estretament vinculades amb el territori. 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a activitats dels centres i instituts 
d’estudis locals i comarcals, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 27 de 
novembre de 2018, i publicada l’aprovació inicial al BOPG núm. 235, de 10 de 
desembre de 2018. 
 
La tramitació de la convocatòria que es aa que s’aprovi s’ajusta al que s’estableix a 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 38/2003, 
general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, 
d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
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Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer: Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per a activitats dels centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals, per a l’any 2019, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 

 
Convocatòria de subvencions per a activitats dels centres i instituts d’estudis 
locals i comarcals, any 2019 
 
1. Objecte i finalitat 

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats dels 
centres i instituts d’estudis locals i comarcals, d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 27 de novembre de 
2018, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 235, de 10 
de desembre de 2018. 

 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 

L’import total destinat a la convocatòria és de 18.000,00 €, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària següent: 503/3341/48101 «Ajuts a centres i instituts d’estudis per 
activitats-Recerca local». 
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 10.000,00 €, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries o de modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà 
condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la 
resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. Les sol·licituds s’han de formular 
mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona. 
 
Cada peticionari podrà presentar una única sol·licitud. 
 
Les sol·licituds han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la 
que representi legalment l’entitat. Es podran utilitzar els sistemes de signatura 
electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a la seu 
electrònica, i s’hauran de tramitar a través de la plataforma de subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
4. Import de les subvencions 

Se subvencionaran les actuacions d’acord amb l’ordre de puntuació que hagin obtingut 
(tenint en compte els criteris de valoració establerts al punt 6 de les bases 
específiques reguladores a les quals es fa referència al punt 1 d’aquesta 
convocatòria), amb un màxim de 3.000,00 € per cada sol·licitud, fins a exhaurir el 
crèdit destinat a aquesta convocatòria. 
 
5. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
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Se subvencionaran les activitats realitzades entre el 15 de novembre de 2018 i el 15 
de novembre de 2019. 
 
6. Termini per justificar les subvencions 

El termini per justificar les accions subvencionades finalitza el 15 de novembre de l’any 
de la convocatòria. No s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini de justificació de 
la subvenció. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
 
7. Termini de resolució i notificació 

7.1.Termini de resolució 
 
El termini per resoldre la convocatòria, tal i com estableixen les bases, és , com a 
màxim de sis mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de les 
sol·licituds. En cas que hagi transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una 
resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 
 
7.2. Termini de notificació 
 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data en 
què s’adopti l’acord. 

 
 
8. Règim de recursos 

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia 
següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar 
recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini 
d’1 mes a comptar del dia següent al de la notificació. 
 
9. Publicitat 

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i al lloc web de la Diputació i, 
d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, 
se’n publicarà l’extracte al BOPG. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions. 

 

Segon: Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2019, per un import 
màxim de 18.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 503/3341/48101 «Ajuts 
a centres i instituts d’estudis per activitats-Recerca local», del pressupost de l’exercici 
2019. 
 
Tercer: Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
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s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart: Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’informació pública 
de les bases específiques reguladores, resta condicionada al fet que no es presentin 
al·legacions contra aquestes, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en 
les seves determinacions 
 
Cinquè: Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
6. JG981/000003/2019-PPCICENTEB; Proposta President Comissió 

Informativa CENTEB; Comunicació Cultural (021): Aprovar la convocatòria 
de subvencions per a publicacions d'interès local editades per 
ajuntaments, any 2019 (exp. 2019/98) 

 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació en la sessió plenària de 24 de gener de 2017, té com a 
base normativa l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
subvencions. Aquest Pla té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda 
condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvencions que el 
mateix Pla recull, atenent fonamentalment a les disponibilitats pressupostàries de què 
disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En el títol II de l’esmentat Pla 
estratègic queda recollida una línia de subvencions de concurrència competitiva per a 
publicacions d’interès local editades pels ajuntaments de les comarques gironines. 
 
La Diputació de Girona, a través del Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de 
Cultural, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, presta un servei públic 
definit per la promoció, la divulgació i la recerca dels valors que configuren el territori, 
la societat, la cultura i el patrimoni de les terres de Girona. En aquest sentit, crea una 
línia específica d’ajuts destinada als ajuntaments de les comarques gironines per 
fomentar l’edició de publicacions de temàtiques relacionades amb els municipis i/o 
d’autors/es locals. 
 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions que es detrminen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a publicacions d’interès local editades 
per ajuntaments, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 27 de 
novembre de 2018, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) 
número 235, de 10 de desembre de 2018. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta a allò que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’organ competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
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Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat de la 
Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, 
per unanimitat, acorda: 
 
Primer.  Aprovar la convocatòria en règim de concurrència competitiva per a la 
concessió de subvencions per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments 
per a l’any 2019, el text de la qual es transcriu a continuació:  
 

“Convocatòria de subvencions per a publicacions d’interès local editades per 
ajuntaments, any 2019 
 
1. Objecte i finalitat: 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments i els 
organismes que en depenen, així com les entitats municipals descentralitzades de 
l’àmbit de les comarques gironines, destinades al finançament de la publicació de 
llibres d’interès local, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel 
Ple de la Diputació de Girona en la sessió del 27 de novembre de 2018 i publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 235, de 10 de desembre de 
2018. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària: 
L’import total destinat a la convocatòria és de 60.000 €, que va amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària següent: 503/3340/46201 “Programa d’edicions d’interès 
local a ajuntaments C.Cultural”. 
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 30.000 €, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries o de modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà 
condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la 
resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds: 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la 
publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPG. Les sol·licituds s’han de formular 
mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona. 
 
Els ajuntaments i els organismes que en depenen, així com les entitats municipals 
descentralitzades de l’àmbit de les comarques gironines, podran presentar una única 
sol·licitud de subvenció en aquesta convocatòria. 
 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (EACAT), han d’estar 
signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
 
- Import de les subvencions: 
Se subvencionaran les publicacions per ordre de puntuació obtinguda d’acord amb els 
criteris establerts al punt 6 de les bases, amb un màxim de 3.000 € per sol·licitud, fins 
a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge màxim a atorgar 
serà un 50 % del pressupost presentat. 
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- Àmbit temporal de les accions subvencionables: 
Se subvencionaran les publicacions editades entre el 15 de novembre de l’any 2018 i 
el 15 de novembre de l’any 2019. 
 
- Termini per justificar les subvencions: 
El termini per justificar les edicions subvencionades finalitzarà el 15 de novembre de 
l’any de la convocatòria. No s’admetran sol·licituds de pròrroga del termini de 
justificació de la subvenció. 
En cas que el dia d’acabament del termini per presentar la justificació coincideixi en 
dissabte o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 
 
4. Termini de resolució i notificació 
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria, tal i com estableixen les bases, és, com a 
màxim de sis mesos a comptar de l’acabament del període de presentació de les 
sol·licituds. Una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una 
resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per 
silenci administratiu. 
 
4.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la data 
en què s’adopti l’acord. 
 
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot 
interposar recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de Girona, 
en el termini d’1 mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.  
 
6. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i al lloc web de la Diputació i, 
d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, 
se’n publicarà l’extracte al BOPG. 
 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2019, per un import 
màxim de 60.000 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària següent: 503 / 3340 / 46201 
“Programa d’edicions d’interès local a ajuntaments C.Cultural”, del pressupost de l’any 
2019. 
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Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Atès que la present convocatòria es tramita en el període d’informació pública 
de les bases específiques reguladores, resta condicionada al fet que no es presentin 
al·legacions contra aquestes, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en 
les seves determinacions. 
 
Cinquè. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
7. JG981/000001/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Habitatge (028): Subvenció nominativa a Salt per la gestió de les 
comunitats (exp: 2019/52) 

 
L'Ajuntament de Salt ha sol·licitat en data 3 de gener de 2019 una subvenció nominativa 
per al finançament del “projecte de suport a les comunitats i d’intervenció en l’ús anòmal 
de l’habitatge”, per un període d’execució que va del mes de gener al mes de desembre 
de 2019. En motiva l’interès públic el fet que el municipi de Salt presenta moltes 
problemàtiques de gestió de comunitats com a conseqüència dels alts índexs 
d’immigració i d’atur que deriven a problemàtiques d’accés i manteniment d’habitatges, 
alhora que presenta una important proliferació d’ocupacions irregulars que impliquen un 
mal ús dels habitatges. 
 
Les funcions i tasques que es desenvolupen a l’oficina d’habitatge de Salt compleixen 
plenament raons d’interès públic i social ja que estan encaminades a garantir el dret a 
un habitatge digne, i humanitari ja que la població de Salt té unes característiques 
especials pel que fa als països d’origen dels seus habitants, alta densitat en l’ocupació 
dels habitatges i alt índex d’atur. Pel que fa a les raons econòmiques, el funcionament 
de l’oficina i de les tasques especialitzades que requereix la gestió de les polítiques 
d’habitatge, fan que s’hagi de destinar molts més recursos econòmics que els altres 
municipis de la demarcació. 
 
La subvenció directa es pot atorgar, d'acord amb el que s'estableix a l'article 22.2.a de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a l'article 15 de 
l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, entre d’altres supòsits, 
quan estiguin consignades nominativament al pressupost. 
 
El Ple de la Diputació va aprovar en data 24 de gener de 2017 el Pla Estratègic de 
Subvencions, que inclou una subvenció de concurrència i convocatòria anual pel 
“Desenvolupament del projecte de gestió de comunitats”, però es preveu que pel 
projecte de gestió de comunitats de l’Ajuntament de Salt s’atorgui una subvenció directa 
de caràcter nominativa.   
 

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 16 

El Ple de la Diputació va aprovar inicialment en data 27 de novembre de 2018 el 
pressupost general de la Diputació de Girona per a l’exercici 2019, que preveu una 
consignació destinada a “l’Ajuntament de Salt – Habitatge Comunitats”, amb aplicació 
pressupostària 403-1521-46201, de 50.000,00 €.  
 
L'òrgan competent per a l'aprovació de subvencions directes, per un import superior als 
18.001,00 €, és la Junta de Govern, d’acord amb la delegació efectuada per la resolució 
de la presidència el 13 de juliol de 2015.  
 
D'acord amb aquests antecedents, la Junta de Govern, a proposta del president de la 
Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, per unanimitat, 
acorda: 
 
PRIMER. Concedir la subvenció que es detalla en el quadre següent: 
 

Núm. d'expedient Nom del beneficiari NIF del beneficiari Objecte de la subvenció 

2019/52 Ajuntament de Salt P1716400E Suport a les comunitats i d’intervenció 
en l’ús anòmal de l’habitatge 

Cost total de 
l'objecte 

subvencionat 

Cost de les despeses 
subvencionables 

Import de la 
subvenció 

Percentatge de 
finançament  

 

Import a justificar 
 

147.297,38 € 147.297,38 € 50.000,00 € 33,94 % 147.297,38 € 

 

 
SEGON. Aplicació pressupostària. Autoritzar i disposar la despesa d'import 50.000,00 € 
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 403/1521/46201 del pressupost de 2019. 
 
TERCER. Acceptació de la subvenció. Notificar al beneficiari que si en el termini d'un 
mes no manifesta el contrari, s'entén que accepta la subvenció, així com les condicions 
generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
 
QUART. Despeses subvencionables. Es consideren despeses subvencionables les que 
es detallen en el pressupost de despeses de la sol·licitud presentada pel beneficiari, 
d’import 147.297,38 € 
 
CINQUÈ. Justificació. Atès que el període d’execució finalitza el 31 de desembre de 
2019, el termini per justificar la subvenció acaba el 31 de març de 2020. La justificació 
s’haurà de realitzar mitjançant la presentació del compte justificatiu segons el model 
disponible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat).  
 
S'entén com a despesa efectuada i justificable la derivada d'obligacions reconegudes 
per l'Ajuntament, encara que aquest no n’hagi realitzat el pagament efectiu abans de 
l'acabament del període de justificació.  
 
Si el cost de l’actuació subvencionada resulta finalment superior a l'inicialment previst 
de 147.297,38 € la subvenció es mantindrà en l'import fixat en el punt primer, i 
l'increment del cost el finançarà l'Ajuntament, que assumeix el compromís del 
finançament, directament o amb altres aportacions, del cost de l'actuació en la part no 
subvencionada. D’altra banda, la subvenció es reduirà proporcionalment d'acord amb el 
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percentatge de finançament establert en aquesta resolució en el supòsit que, quan 
s’aporti la documentació justificativa, la despesa justificada sigui inferior a la fixada com 
a despesa subvencionable.  
 
SISÈ. Fraccionament dels pagaments. S'admet la presentació de justificacions parcials 
sempre que es faci en la forma i terminis de justificació establerts en aquesta resolució. 
En aquests casos s'aplicarà el percentatge de finançament sobre la justificació 
correctament presentada i s'efectuarà el pagament fraccionat de la subvenció. 
 
SETÈ. No s'admet el canvi de destinació de la subvenció. 
 
VUITÈ. Publicitat institucional. Amb la justificació de la subvenció caldrà aportar la 
documentació que acrediti que l'Ajuntament ha fet constar la col·laboració de la 
Diputació de Girona en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió que realitzi sobre les 
actuacions objecte de subvenció. 
 
NOVÈ. Compatibilitat. La subvenció és compatible amb l'obtenció d'altres subvencions, 
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 
administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals. La suma de la subvenció de la Diputació de Girona amb l'altre 
finançament que obtingui el beneficiari no pot superar el cost total de l'activitat 
subvencionada. 
 
DESÈ. Verificació i control. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, 
pels mitjans que estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de 
mostratge,l'acompliment de l'objecte subvencionat, el qual des del seu inici té la 
consideració de finalista. Tanmateix el control financer d'aquesta subvenció es regirà pel 
que s'estableix en el títol III de la Llei 38/2003, general de subvencions, en 
correspondència amb la disposició addicional 14a del mateix cos legal. 
 
ONZÈ. Reintegrament. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en els supòsits 
previstos a l'art. 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i a l'Ordenança general 
de subvencions de la Diputació de Girona. 
 
DOTZÈ. Normes supletòries. En tot el que no prevegi aquesta resolució serà d'aplicació 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual se n'aprova el reglament, l'Ordenança general de subvencions 
de la Diputació de Girona i la resta de normativa que hi sigui aplicable. 
 
TRETZÈ. Notificar la present resolució a l'Ajuntament de Salt amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
 
8. JG981/000002/2019-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Aprovació de la 
convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2019 (exp 
2019/263) 

 
L'objecte d'aquesta convocatòria és iniciar i regular el procediment d’atorgament de 
subvencions de l’any 2019 previstes en les bases del Fons de Cooperació Econòmica 
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i Cultural, aprovades inicialment pel Ple de la Diputació en sessió del 18 de desembre 
de 2018, publicades i sotmeses a informació pública en el BOPG núm. 246 de 27 de 
desembre de 2018, i per referència al DOGC núm. 7785, de 10 de gener de 2019.  
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa s'ajusta al que estableixen 
l'Ordenança general de subvencions, i la Llei 38/2003, general de subvencions. 
L’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern, d’acord amb el que 
estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents anteriors i l’informe del cap del servei, la Junta de Govern, a 
proposta del diputat president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, per 
unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria en règim de concurrència no competitiva per a la 
concessió de subvencions dins del programa Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, anualitat 2019, el text de la qual es transcriu com segueix: 
 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA 
I CULTURAL, ANUALITAT 2019 
 
1. Objecte i finalitat  
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions en règim de 
concurrència no competitiva destinades als ajuntaments i a les entitats municipals 
descentralitzades (EMD) inclosos en l'àmbit territorial de la Diputació de Girona dins 
del programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per finançar despeses 
d’inversió i transferències de capital, despeses corrents en serveis obligatoris, 
activitats de caràcter cultural, projectes que facilitin l’accés a les noves tecnologies i 
actuacions en camins, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades 
inicialment pel Ple de la Diputació en sessió del 18 de desembre de 2018, publicades 
i sotmeses a informació pública en el BOPG núm. 246 de 27 de desembre de 2018, i 
per referència al DOGC núm. 7785, de 10 de gener de 2019.  
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 20.170.569,85 €. El crèdit pressupostari 
va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 
 
 

Aplicació pressupostària 2019 import 

400/9420/46201 Fons de subvencions per a 
despeses corrents Assist. I Coop. 
Mun.(inclou camins) 

7.881.940,00 

400/9420/76210 Fons de subvencions per a 
inversions Assist. I Coop. Mun. 

1.784.792,29 

500/3340/46201 Fons de Cooperació Cultural Local 2.925.000,00 

510/4910/76200 Programa ajuts a Aj.Noves 
tecnologies 

369.469,85  

  Total 2019 12.961.202,14 

Aplicació pressupostària 2020   
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400/9420/76201 Fons de subvencions per a 
inversions Assist. I Coop. Mun. 

7.209.367,71 

  TOTAL FONS 2019 20.170.569,85  

 
L’import assignat anteriorment a cada aplicació pressupostària podrà ser modificat en 
l’acord de concessió de les subvencions, sense superar l’import total de la 
convocatòria, en funció de les sol·licituds presentades en les diferents línies de 
subvenció, prèvia tramitació, si s’escau, de la modificació pressupostària 
corresponent.  
El crèdit total assignat podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a 
màxim 35.000,00 €, per atendre variacions a l’alça en el càlcul individualitzat de les 
subvencions per l’aplicació dels criteris de càlcul establerts a les bases reguladores. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la declaració de 
disponibilitat de crèdit corresponent amb caràcter previ a la resolució de les 
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir del dia 15 de febrer de 
2019 i fins al dia 15 de març de 2019, mitjançant el model normalitzat disponible al 
web de la Diputació de Girona i hauran d’estar signades pel representant legal de 
l’ajuntament amb signatura electrònica, amb un certificat vàlid i emès per una entitat 
certificadora reconeguda pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.  
Caldrà omplir una sol·licitud per ajuntament i s’haurà de presentar per via telemàtica 
a l’Àrea de Cooperació Municipal mitjançant la plataforma EACAT.  
4. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà en les dates següents: 

Despeses d’inversió30 setembre 2020 

Despeses corrents15 novembre 2019 

Despeses culturals15 novembre 2019 

Accés a les noves tecnologies15 novembre 2019 

Actuacions en camins municipals 15 novembre 2019 
La justificació s’haurà de presentar en els diferents models establerts per la Diputació 
per a cada línia de subvenció, els quals estaran disponibles a la seva web. La 
documentació justificativa de les subvencions està regulada als articles 11è i 20è de 
les bases del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, a l’article 5è de les bases 
específiques del fons de subvencions per facilitar l’accés a les noves tecnologies, i a 
l’article 4t de les bases específiques del fons de subvencions per a actuacions en 
camins. 
5. Termini de resolució i notificació  
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de sis 
mesos a comptar a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria. La 
resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als 
peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de 
deu dies a comptar des de la data d’adopció de l’acord.  
6. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució és procedent interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des de 
l’endemà de la notificació de la resolució. Alternativament, i de forma potestativa, es 
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pot interposar un recurs de reposició davant la Junta de Govern de la Diputació de 
Girona, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació.  
7. Publicitat 
La convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web 
corporatiu, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 
20.170.569,85 distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports 
següents, tot condicionant la despesa de l'exercici futur 2020 a l'existència de crèdit 
en el corresponent pressupost: 
 

Aplicació pressupostària 2019 import Núm. Exp. 

400/9420/46201 Fons de subvencions per a 
despeses corrents Assist. I Coop. 
Mun.(inclou camins) 

7.881.940,00 2019/263 

400/9420/76210 Fons de subvencions per a 
inversions Assist. I Coop. Mun. 

1.784.792,29 2019/263 

500/3340/46201 Fons de Cooperació Cultural Local 2.925.000,00 2019/296 

510/4910/76200 Programa ajuts a Aj.Noves 
tecnologies 

369.469,85  2019/173 

  Total 2019 12.961.202,14  

Aplicació pressupostària 2020    

400/9420/76201 Fons de subvencions per a 
inversions Assist. I Coop. Mun. 

7.209.367,71 2019/263 

  TOTAL FONS 2019 20.170.569,85   

 
Tercer. Aprovar l’import màxim de les subvencions que poden sol·licitar els 
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD) , en aplicació dels 
criteris que estableixen les bases reguladores, el qual s’adjunta a la proposta com a 
Annex I i s’integra en aquest acord a tots els efectes legals. 
 
Quart. Facultar àmpliament el president de la corporació a l’efecte d’executar aquest 
acord, en especial per ordenar la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, per resoldre els recursos que s’hi puguin interposar i perquè, 
si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les 
omissions que eventualment s’hagin pogut advertir. 
 
Cinquè. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la Junta de Govern de 
la Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona en el termini de dos mesos. 
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Sisè. Aquesta convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions 
contra les bases específiques reguladores, l’estimació de les quals hagi de comportar 
un canvi en les seves determinacions. 
 
Setè. Notificar aquest acord als ajuntaments beneficiaris. 
 
ANNEX I 
 

AJUNTAMENT comarca Cooperació 
Municipal: 
Inversions i 
Despeses 
Corrents 

Cooperació 
Cultural  

Camins Noves 
Tecnologies 

TOTAL  FONS 
2019 

Agullana AE 43.612,65  7.696,35  1.600,00  876,14  53.785,14   

Aiguaviva GI 41.028,65  7.240,35  1.100,00  845,70  50.214,70   

Albanyà AE 45.084,85  7.956,15  3.000,00  587,37  56.628,37   

Albons BE 39.527,55  6.975,45  1.100,00  844,87  48.447,87   

Alp CE 57.380,10  10.125,90  1.400,00  1.171,48  70.077,48   

Amer SE 62.951,00  11.109,00  1.400,00  1.458,18  76.918,18   

Anglès SE 99.051,35  17.479,65  900,00  2.800,39  120.231,39   

Arbúcies SE 125.693,75  22.181,25  2.800,00  3.210,09  153.885,09   

Argelaguer GA 35.512,15  6.266,85  1.100,00  704,19  43.583,19   

Armentera, l' AE 41.008,25  7.236,75  900,00  915,62  50.060,62   

Avinyonet de 
Puigventós 

AE 49.249,85  8.691,15  1.000,00  1.189,99  60.130,99   

Banyoles PE 279.492,75  49.322,25  800,00  8.598,67  338.213,67   

Bàscara AE 43.883,80  7.744,20  1.100,00  941,54  53.669,54   

Begur BE 90.547,95  15.979,05  1.000,00  2.148,42  109.675,42   

Bellcaire 
d'Empordà 

BE 38.875,60  6.860,40  1.100,00  806,21  47.642,21   

Besalú GA 60.612,65  10.696,35  800,00  1.544,98  73.653,98   

Bescanó GI 96.749,55  17.073,45  1.400,00  2.562,64  117.785,64   

Beuda GA 36.371,50  6.418,50  1.600,00  607,12  44.997,12   

Bisbal d'Empordà, 
la 

BE 173.281,00  30.579,00  1.100,00  4.996,96  209.956,96   

Biure AE 32.678,25  5.766,75  1.100,00  628,10  40.173,10   

Blanes SE 537.245,90  94.808,10  700,00  10.080,00  642.834,00   

Boadella i les 
Escaules 

AE 33.335,30  5.882,70  1.100,00  640,85  40.958,85   

Bolvir CE 36.084,20  6.367,80  1.100,00  687,74  44.239,74   

Bordils GI 50.070,95  8.836,05  800,00  1.229,89  60.936,89   

Borrassà AE 38.734,50  6.835,50  900,00  818,96  47.288,96   

Breda SE 76.611,35  13.519,65  800,00  2.065,74  92.996,74   

Brunyola i Sant 
Martí Sapresa 

SE 38.630,80  6.817,20  1.600,00  681,98  47.729,98   

Cabanelles AE 40.407,30  7.130,70  3.000,00  642,49  51.180,49   

Cabanes AE 41.757,95  7.369,05  1.100,00  918,50  51.145,50   

Cadaqués AE 73.939,80  13.048,20  1.400,00  1.662,21  90.050,21   
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Caldes de 
Malavella 

SE 133.093,85  23.487,15  2.800,00  3.597,99  162.978,99   

Calonge i Sant 
Antoni 

BE 187.221,00  33.039,00  1.100,00  5.012,59  226.372,59   

Camós PE 39.126,35  6.904,65  1.100,00  814,02  47.945,02   

Campdevànol RI 74.890,10  13.215,90  1.400,00  1.848,14  91.354,14   

Campelles RI 33.080,30  5.837,70  1.100,00  584,90  40.602,90   

Campllong GI 37.090,60  6.545,40  900,00  750,26  45.286,26   

Camprodon RI 77.402,70  13.659,30  2.900,00  1.460,24  95.422,24   

Canet d'Adri GI 43.773,30  7.724,70  1.600,00  821,43  53.919,43   

Cantallops AE 35.462,00  6.258,00  1.100,00  658,95  43.478,95   

Capmany AE 40.266,20  7.105,80  1.600,00  782,35  49.754,35   

Cassà de la Selva GI 169.747,55  29.955,45  1.100,00  4.791,29  205.594,29   

Castellfollit de la 
Roca 

GA 40.542,45  7.154,55  900,00  923,44  49.520,44   

Castelló 
d'Empúries 

AE 190.264,85  33.576,15  1.100,00  4.980,92  229.921,92   

Castell-Platja 
d'Aro 

BE 198.042,35  34.948,65  1.100,00  4.884,25  238.975,25   

Cellera de Ter, la SE 55.667,35  9.823,65  1.000,00  1.343,01  67.834,01   

Celrà GI 100.483,60  17.732,40  900,00  2.747,33  121.863,33   

Cervià de Ter GI 41.474,90  7.319,10  900,00  920,15  50.614,15   

Cistella AE 36.078,25  6.366,75  1.600,00  653,60  44.698,60   

Colera AE 38.762,55  6.840,45  1.600,00  721,47  47.924,47   

Colomers BE 31.119,35  5.491,65  900,00  602,59  38.113,59   

Corçà BE 46.290,15  8.168,85  1.000,00  1.045,61  56.504,61   

Cornellà del Terri PE 61.983,70  10.938,30  1.400,00  1.485,33  75.807,33   

Crespià PE 33.226,50  5.863,50  1.100,00  633,44  40.823,44   

Cruïlles, Monells i 
Sant Sadurní de 
l'Heura 

BE 60.328,75  10.646,25  2.900,00  1.054,25  74.929,25   

Darnius AE 41.057,55  7.245,45  1.600,00  759,31  50.662,31   

Das CE 33.814,70  5.967,30  1.100,00  623,57  41.505,57   

Escala, l' AE 177.966,20  31.405,80  800,00  4.815,15  214.987,15   

Espinelves OS 33.767,10  5.958,90  1.100,00  614,93  41.440,93   

Espolla AE 40.599,40  7.164,60  1.600,00  705,02  50.069,02   

Esponellà PE 36.127,55  6.375,45  1.100,00  708,31  44.311,31   

Far d'Empordà, el AE 36.967,35  6.523,65  900,00  767,13  45.158,13   

Figueres AE 628.376,95  110.890,05  700,00  10.080,00  750.047,00   

Flaçà GI 42.334,25  7.470,75  800,00  974,86  51.579,86   

Foixà BE 35.317,50  6.232,50  1.100,00  655,66  43.305,66   

Fontanals de 
Cerdanya 

CE 38.988,65  6.880,35  1.600,00  717,36  48.186,36   

Fontanilles BE 31.594,50  5.575,50  900,00  586,96  38.656,96   

Fontcoberta PE 49.291,50  8.698,50  1.000,00  1.136,51  60.126,51   

Forallac BE 59.188,90  10.445,10  2.900,00  1.234,83  73.768,83   

Fornells de la 
Selva 

GI 63.958,25  11.286,75  1.000,00  1.619,84  77.864,84   
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Fortià AE 38.882,40  6.861,60  1.100,00  831,30  47.675,30   

Garrigàs AE 36.758,25  6.486,75  1.100,00  710,78  45.055,78   

Garrigoles BE 31.805,30  5.612,70  900,00  602,18  38.920,18   

Garriguella AE 42.640,25  7.524,75  1.600,00  875,72  52.640,72   

Ger CE 40.138,70  7.083,30  1.600,00  706,66  49.528,66   

Girona GI 722.500,00  127.500,00  1.000,00  10.080,00  861.080,00   

Gombrèn RI 37.515,60  6.620,40  1.600,00  606,71  46.342,71   

Gualta BE 34.892,50  6.157,50  900,00  691,44  42.641,44   

Guils de Cerdanya CE 39.423,00  6.957,00  1.600,00  747,80  48.727,80   

Hostalric SE 81.611,90  14.402,10  800,00  2.232,74  99.046,74   

Isòvol CE 33.479,80  5.908,20  1.100,00  644,55  41.132,55   

Jafre BE 34.090,10  6.015,90  900,00  690,62  41.696,62   

Jonquera, la AE 83.771,75  14.783,25  2.900,00  1.860,07  103.315,07   

Juià GI 33.724,60  5.951,40  900,00  668,00  41.244,00   

Lladó AE 40.114,05  7.078,95  1.100,00  853,92  49.146,92   

Llagostera GI 148.591,90  26.222,10  2.800,00  3.943,10  181.557,10   

Llambilles GI 39.410,25  6.954,75  1.100,00  815,26  48.280,26   

Llanars RI 38.616,35  6.814,65  1.600,00  741,63  47.772,63   

Llançà AE 102.570,35  18.100,65  1.400,00  2.532,61  124.603,61   

Llers AE 46.821,40  8.262,60  1.400,00  1.039,85  57.523,85   

Llívia CE 50.054,80  8.833,20  1.000,00  1.117,59  61.005,59   

Lloret de Mar SE 543.266,45  95.870,55  1.000,00  10.080,00  650.217,00   

Llosses, les RI 48.960,85  8.640,15  3.000,00  620,28  61.221,28   

Maçanet de 
Cabrenys 

AE 49.079,00  8.661,00  3.000,00  810,32  61.550,32   

Maçanet de la 
Selva 

SE 124.593,85  21.987,15  1.300,00  3.376,27  151.257,27   

Madremanya GI 34.000,00  6.000,00  1.100,00  646,19  41.746,19   

Maià de Montcal GA 36.073,15  6.365,85  1.100,00  700,08  44.239,08   

Masarac AE 33.605,60  5.930,40  1.100,00  642,08  41.278,08   

Massanes SE 42.363,15  7.475,85  1.600,00  830,48  52.269,48   

Meranges CE 35.366,80  6.241,20  1.600,00  570,51  43.778,51   

Mieres GA 36.374,05  6.418,95  1.600,00  658,54  45.051,54   

Mollet de 
Peralada 

AE 31.403,25  5.541,75  900,00  608,35  38.453,35   

Molló RI 39.689,90  7.004,10  1.600,00  665,12  48.959,12   

Montagut i Oix GA 54.512,20  9.619,80  3.000,00  899,99  68.031,99   

Mont-ras BE 52.350,65  9.238,35  1.000,00  1.225,78  63.814,78   

Navata AE 47.766,60  8.429,40  1.000,00  1.070,29  58.266,29   

Ogassa RI 38.372,40  6.771,60  1.600,00  623,16  47.367,16   

Olot GA 463.807,60  81.848,40  1.000,00  10.080,00  556.736,00   

Ordis AE 34.070,55  6.012,45  900,00  687,33  41.670,33   

Osor SE 41.644,90  7.349,10  3.000,00  701,31  52.695,31   

Palafrugell BE 340.499,80  60.088,20  1.000,00  9.933,48  411.521,48   

Palamós BE 267.920,00  47.280,00  800,00  7.892,40  323.892,40   

Palau de Santa 
Eulàlia 

AE 30.699,45  5.417,55  900,00  569,27  37.586,27   

Palau-sator BE 34.007,65  6.001,35  1.100,00  651,54  41.760,54   
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Palau-saverdera AE 50.008,05  8.824,95  1.000,00  1.122,12  60.955,12   

Palol de Revardit PE 37.247,85  6.573,15  1.100,00  722,29  45.643,29   

Pals BE 68.475,15  12.083,85  1.400,00  1.542,51  83.501,51   

Pardines RI 35.202,75  6.212,25  1.600,00  596,83  43.611,83   

Parlavà BE 34.116,45  6.020,55  900,00  692,27  41.729,27   

Pau AE 36.878,10  6.507,90  1.100,00  755,20  45.241,20   

Pedret i Marzà AE 32.023,75  5.651,25  900,00  610,41  39.185,41   

Pera, la BE 35.875,10  6.330,90  1.100,00  714,07  44.020,07   

Peralada AE 61.018,95  10.768,05  1.400,00  1.298,58  74.485,58   

Planes d'Hostoles, 
les 

GA 55.072,35  9.718,65  1.400,00  1.213,02  67.404,02   

Planoles RI 35.411,85  6.249,15  1.100,00  654,83  43.415,83   

Pont de Molins AE 36.393,60  6.422,40  900,00  748,21  44.464,21   

Pontós AE 33.332,75  5.882,25  1.100,00  631,80  40.946,80   

Porqueres PE 91.467,65  16.141,35  1.400,00  2.420,31  111.429,31   

Port de la Selva, el AE 51.059,50  9.010,50  1.600,00  933,31  62.603,31   

Portbou AE 44.500,90  7.853,10  800,00  973,21  54.127,21   

Preses, les GA 52.847,05  9.325,95  800,00  1.255,39  64.228,39   

Puigcerdà CE 148.848,60  26.267,40  900,00  4.224,46  180.240,46   

Quart GI 79.494,55  14.028,45  1.400,00  2.027,48  96.950,48   

Queralbs RI 45.757,20  8.074,80  3.000,00  606,71  57.438,71   

Rabós AE 37.578,50  6.631,50  1.600,00  603,83  46.413,83   

Regencós BE 32.922,20  5.809,80  900,00  643,73  40.275,73   

Ribes de Freser RI 60.440,95  10.666,05  1.400,00  1.256,63  73.763,63   

Riells i Viabrea SE 82.415,15  14.543,85  1.400,00  2.176,39  100.535,39   

Ripoll RI 177.089,85  31.251,15  2.700,00  4.903,59  215.944,59   

Riudarenes SE 63.339,45  11.177,55  1.400,00  1.427,33  77.344,33   

Riudaura GA 37.734,05  6.658,95  1.600,00  720,24  46.713,24   

Riudellots de la 
Selva 

SE 59.014,65  10.414,35  1.000,00  1.377,15  71.806,15   

Riumors AE 32.541,40  5.742,60  900,00  638,38  39.822,38   

Roses AE 308.194,70  54.387,30  1.100,00  8.476,92  372.158,92   

Rupià BE 32.392,65  5.716,35  900,00  640,85  39.649,85   

Sales de Llierca GA 35.658,35  6.292,65  1.600,00  592,31  44.143,31   

Salt GI 398.280,25  70.284,75  500,00  10.080,00  479.145,00   

Sant Andreu Salou GI 30.941,70  5.460,30  900,00  594,37  37.896,37   

Sant Aniol de 
Finestres 

GA 40.547,55  7.155,45  1.600,00  674,58  49.977,58   

Sant Climent 
Sescebes 

AE 39.921,10  7.044,90  1.600,00  791,40  49.357,40   

Sant Feliu de 
Buixalleu 

SE 49.690,15  8.768,85  3.000,00  860,92  62.319,92   

Sant Feliu de 
Guíxols 

BE 311.264,05  54.928,95  700,00  9.507,33  376.400,33   

Sant Feliu de 
Pallerols 

GA 51.311,95  9.055,05  1.400,00  1.082,63  62.849,63   

Sant Ferriol GA 37.710,25  6.654,75  1.600,00  630,98  46.595,98   

Sant Gregori GI 82.924,30  14.633,70  1.400,00  2.068,62  101.026,62   

mailto:secretaria@ddgi.cat
http://www.ddgi.cat/


 
  
 
 

Diputació de Girona – Secretaria General – Actes – secretaria@ddgi.cat – www.ddgi.cat 25 

Sant Hilari Sacalm SE 114.160,10  20.145,90  2.800,00  2.830,01  139.936,01   

Sant Jaume de 
Llierca 

GA 40.630,85  7.170,15  900,00  875,72  49.576,72   

Sant Joan de les 
Abadesses 

RI 79.996,05  14.116,95  2.900,00  1.856,36  98.869,36   

Sant Joan de 
Mollet 

GI 34.633,25  6.111,75  900,00  736,69  42.381,69   

Sant Joan les 
Fonts 

GA 72.047,70  12.714,30  1.400,00  1.750,24  87.912,24   

Sant Jordi Desvalls GI 39.258,95  6.928,05  1.100,00  830,89  48.117,89   

Sant Julià de 
Ramis 

GI 74.745,60  13.190,40  1.000,00  1.953,85  90.889,85   

Sant Julià del Llor i 
Bonmatí 

SE 46.440,60  8.195,40  800,00  1.054,66  56.490,66   

Sant Llorenç de la 
Muga 

AE 36.530,45  6.446,55  1.600,00  633,44  45.210,44   

Sant Martí de 
Llémena 

GI 42.672,55  7.530,45  1.600,00  787,70  52.590,70   

Sant Martí Vell GI 34.073,95  6.013,05  1.100,00  632,62  41.819,62   

Sant Miquel de 
Campmajor 

PE 36.204,05  6.388,95  1.600,00  623,98  44.816,98   

Sant Miquel de 
Fluvià 

AE 38.018,80  6.709,20  900,00  837,06  46.465,06   

Sant Mori AE 31.538,40  5.565,60  900,00  603,00  38.607,00   

Sant Pau de 
Segúries 

RI 38.566,20  6.805,80  900,00  821,02  47.093,02   

Sant Pere 
Pescador 

AE 58.973,85  10.407,15  1.000,00  1.368,92  71.749,92   

Santa Coloma de 
Farners 

SE 206.499,85  36.441,15  2.700,00  5.834,04  251.475,04   

Santa Cristina 
d'Aro 

BE 110.511,05  19.501,95  2.800,00  2.670,41  135.483,41   

Santa Llogaia 
d'Àlguema 

AE 33.025,90  5.828,10  900,00  679,51  40.433,51   

Santa Pau GA 55.464,20  9.787,80  1.400,00  1.177,24  67.829,24   

Sarrià de Ter GI 92.976,40  16.407,60  600,00  2.633,80  112.617,80   

Saus, Camallera i 
Llampaies 

AE 40.780,45  7.196,55  1.100,00  879,01  49.956,01   

Selva de Mar, la AE 31.899,65  5.629,35  900,00  607,12  39.036,12   

Serinyà PE 44.822,20  7.909,80  1.000,00  985,96  54.717,96   

Serra de Daró BE 32.072,20  5.659,80  900,00  616,58  39.248,58   

Setcases RI 38.858,60  6.857,40  1.600,00  599,30  47.915,30   

Sils SE 107.805,50  19.024,50  1.300,00  2.985,50  131.115,50   

Siurana AE 31.885,20  5.626,80  1.100,00  596,83  39.208,83   

Susqueda SE 37.948,25  6.696,75  3.000,00  570,10  48.215,10   

Tallada 
d'Empordà, la 

BE 36.795,65  6.493,35  1.100,00  719,00  45.108,00   

Terrades AE 35.336,20  6.235,80  1.600,00  659,36  43.831,36   
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Torrent BE 31.766,20  5.605,80  900,00  598,07  38.870,07   

Torroella de Fluvià AE 39.604,05  6.988,95  1.100,00  827,60  48.520,60   

Torroella de 
Montgrí 

BE 196.973,05  34.759,95  2.700,00  5.275,85  239.708,85   

Tortellà GA 39.680,55  7.002,45  1.100,00  859,68  48.642,68   

Toses RI 39.716,25  7.008,75  3.000,00  598,07  50.323,07   

Tossa de Mar SE 97.738,10  17.247,90  1.300,00  2.827,13  119.113,13   

Ullà BE 58.404,35  10.306,65  800,00  998,72  70.509,72   

Ullastret BE 33.913,30  5.984,70  1.100,00  647,84  41.645,84   

Ultramort BE 31.641,25  5.583,75  900,00  618,22  38.743,22   

Urús CE 33.716,10  5.949,90  1.100,00  603,42  41.369,42   

Vajol, la AE 30.022,00  5.298,00  900,00  565,16  36.785,16   

Vall de Bianya, la GA 59.315,55  10.467,45  2.900,00  1.059,18  73.742,18   

Vall d'en Bas, la GA 81.110,40  14.313,60  2.900,00  1.776,15  100.100,15   

Vallfogona de 
Ripollès 

RI 37.194,30  6.563,70  1.600,00  617,40  45.975,40   

Vall-llobrega BE 40.982,75  7.232,25  900,00  905,34  50.020,34   

Ventalló AE 42.571,40  7.512,60  1.600,00  881,48  52.565,48   

Verges BE 44.565,50  7.864,50  800,00  1.019,28  54.249,28   

Vidrà OS 36.000,90  6.353,10  1.600,00  601,36  44.555,36   

Vidreres SE 136.527,00  24.093,00  1.300,00  3.713,99  165.633,99   

Vilabertran AE 39.927,05  7.045,95  900,00  921,38  48.794,38   

Vilablareix GI 64.405,35  11.365,65  800,00  1.677,43  78.248,43   

Viladamat AE 35.844,50  6.325,50  1.100,00  721,88  43.991,88   

Viladasens GI 33.311,50  5.878,50  1.100,00  614,11  40.904,11   

Vilademuls PE 48.121,05  8.491,95  3.000,00  868,73  60.481,73   

Viladrau OS 50.497,65  8.911,35  2.900,00  952,23  63.261,23   

Vilafant AE 98.361,15  17.357,85  600,00  2.769,13  119.088,13   

Vilajuïga AE 44.327,50  7.822,50  1.000,00  987,61  54.137,61   

Vilallonga de Ter RI 43.939,90  7.754,10  3.000,00  696,38  55.390,38   

Vilamacolum AE 33.202,70  5.859,30  900,00  658,54  40.620,54   

Vilamalla AE 45.636,50  8.053,50  800,00  1.006,12  55.496,12   

Vilamaniscle AE 31.633,60  5.582,40  900,00  615,76  38.731,76   

Vilanant AE 35.860,65  6.328,35  1.100,00  694,32  43.983,32   

Vila-sacra AE 38.206,65  6.742,35  900,00  821,84  46.670,84   

Vilaür AE 30.787,85  5.433,15  900,00  590,66  37.711,66   

Vilobí d'Onyar SE 73.789,35  13.021,65  1.400,00  1.844,85  90.055,85   

Vilopriu BE 33.514,65  5.914,35  1.100,00  614,52  41.143,52   

EMD L'Estartit BE 28.050,00  4.950,00  0,00  0,00  33.000,00   

TOTAL FONS 2019   16.575.000,00  2.925.000,00  301.100,00  369.469,85  20.170.569,85   

 
 
9. JG981/000019/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí 
subvenció de l'Ajuntament de Borrassà , dins el Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural, any 2018 (exp. 2018/241) 
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 3 de maig de 
2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2018. A L’Ajuntament de Borrassà se li va concedir la subvenció 
del Fons de Cooperació Econòmica 2018 d’acord amb el següent detall: 
 

Expedient Línia 
 

Concepte Pressupost Subvenció 

2018/241 Inversions Remodelació cuina 
Centre Cívic 
Ateneu 

25.671,00 25.671,00 € 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Borrassà  de canvi de destí de la subvenció 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, d’import 25.671,00 
€ per destinar-la a l’actuació Remodelació cuina Centre Cívic Ateneu i obres millora 
del Centre Cívic. 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les bases de la convocatòria, la Junta 
de Govern, a proposta del president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, 
Habitatge i Bon Govern, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Borrassà el canvi de destí de la subvenció que 
té concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 per a obres 
d’inversió, expedient 2018/241, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

 
SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Borrassà  amb la indicació 
que el lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està 
condicionat al compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la 
Diputació de Girona i a les condicions establertes en la normativa del Fons de 
Cooperació Econòmica i Cultural 2018 i a la seva justificació, de com a mínim l'import 
de la subvenció, mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 
30 de setembre de 2019. 
 
 
10. JG981/000020/2018-PPCICLHBG; Proposta President Comissió Informativa 

CLHBG; Assistència i Cooperació als Municipis (023): Canvi destí 
subvenció de l'Ajuntament de Ger dins el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural, any 2018 (exp. 2018/888) 

 

Concepte  Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial 

Subvenció 
Final 

Remodelació 
cuina Centre 
Cívic Ateneu 

 25.671,00 25.671,00 €  

 Remodelació 
cuina Centre Cívic 
Ateneu i obres 
millora del Centre 
Cívic 

25.671,00  25.671,00 
€ 
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La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 3 de maig de 
2018 va resoldre la concessió de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural per a l’any 2018. A L’Ajuntament de Ger se li va concedir la subvenció del 
Fons de Cooperació Econòmica 2018 i per Junta de Govern de data 7 d’agost de 
2018, es va aprovar un canvi de destí de la subvenció d’acord amb el següent detall: 
 

Concepte  Subvenció Canvi destí Pressupost Nova 
Subvenció 

Reparacions 
piscina municipal 

25.000,00 € Reparacions 
piscina municipal 

31.150,00 19.740,20 € 

  Substitució 
Il.luminació 
exterior 

5.259,80 5.259,80 € 

Total 25.000,00 €   25.000,00 € 

 
Vista la petició de l’Ajuntament de Ger d’un canvi de destí de la subvenció concedida 
dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018 per a obres d’inversió, d’import 
5.259,80 € per destinar-la a la substitució tancaments ajuntament amb un pressupost 
de 14.686,22 €. 
 
D’acord amb la documentació presentada i amb les bases de la convocatòria, el 
president de la Comissió Informativa de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, 
per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Autoritzar a l’Ajuntament de Ger el canvi de destí de la subvenció que té 
concedida dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, expedient 
2018/888, pel concepte i l’import que es detallen.  
 

 
SEGON. Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Ger amb la indicació que el 
lliurament de la subvenció, que és compatible amb altres ajudes, està condicionat al 
compliment de la vigent Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona 
i a les condicions establertes en la normativa del Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2018 i a la seva justificació, de com a mínim l'import de la subvenció, 
mitjançant el compte justificatiu, dintre del termini que finalitza el dia 30 de setembre 
de 2019. 
 
 
11. JG981/000001/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 

PEAH; Intervenció (010): Aprovació d'un conveni de col·laboració 

Concepte  Concepte final Pressupost Subvenció 
Inicial 

Subvenció 
Final 

Substitució 
il.luminació 
exterior 

 5.259,80 5.259,80 €  

 Substitució 
tancaments 
ajuntaments 

14.686,22  5.259,80 € 

   5.259,80 € 5.259,80 € 
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interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Alcuéscar 
en matèria de control intern a les entitats locals (exp. 2018/9623) 

 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament del 
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és 
regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris 
d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit 
complex, que requereix l’adequada especialització del personal local, amb la finalitat 
de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de 
municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb població inferior als 
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 10.000 habitants (9%), 
la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de 
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en 
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals 
de Girona. 
 
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu pla per als municipis de 
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de: 
 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i/o intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a 
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del 
RCIL. 

Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de 
les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer. 
 

Aquest coneixement necessari per l’aplicació del RCIL és susceptible d’utilització per 
l’Ajuntament d’Alcuéscar, representant-li una significativa economia de recursos; per 
altra banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern amb les millores i 
adaptacions que poden resultar de la seva implantació a l’Ajuntament d’Alcuéscar 
dobla la casuística i augmenta la possibilitat de trobar més aviat solucions a les 
qüestions que vagin sorgint, a favor de la Diputació de Girona. 
 
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit 
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a 
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament d’Alcuéscar. 
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La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1 
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons 
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o 
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies. 
 
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats 
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal: 
 
“Informe del Centre Gestor Intervenció 
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament d’Alcuéscar en matèria de Control Intern a les Entitats Locals. 
Antecedents 
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, i modificat 
en data 15 de maig de 2018, el Pla de Serveis de la Diputació de Girona d’Assistència 
en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a finalitat compartir 
coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28 
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector 
públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article 
213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern, 
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació. 
Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat 
models de documentació i informes que permeten sistematitzar part de la funció 
interventora i el control financer.  
Que l’Ajuntament d’Alcuéscar ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona 
per poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el control financer utilitzant 
els models de documentació i informes generats des del Servei d’Assistència en 
l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals. 
Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern 
amb l’Ajuntament d’Alcuéscar per detallar els compromisos de la Diputació de Girona 
i garantir el bon ús del coneixement transferit. 
S’informa 
Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els 
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13 de juliol de 
2015 de delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 15 
de juliol de 2015 i publicat al BOP núm. 142 de 24 de juliol de 2015, i de les 
delegacions mantingudes per resolució de Presidència de 6 d’agost de 2018, donat 
compte al Ple de 7 d’agost de 2018. 
D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de 
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament 
d’Alcuéscar en matèria de Control Intern a les Entitats Locals.” 
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D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada 
presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i 
Hisenda, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament d’Alcuéscar, del tenor literal següent:  
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE ALCUÉSCAR EN MATÈRIA DE CONTROL 
INTERN A LES ENTITATS LOCALS 
 

REUNITS: 
 

Per una part, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A, representada per 
[càrrec;nom], assistit per [càrrec;nom], en virtut de les facultats conferides per acord 
de la Junta de Govern de [data]. 
 
I, de l’altra, la [entitat]  amb NIF [NIF], representada per [càrrec;nom], assistit per 
[càrrec;nom]. 
 

EXPOSEN: 
 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament del 
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és 
regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris 
d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit 
complex, que requereix l’adequada especialització del personal local, amb la finalitat 
de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de 
municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb població inferior als 
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 10.000 habitants (9%), 
la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de 
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en 
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals 
de Girona. 
 
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu Pla per als municipis de 
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de: 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i/o intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a 
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
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públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del 
RCIL. 

Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de 
les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer. 
 

Aquest coneixement necessari per l’aplicació del RCIL és susceptible d’utilització per 
l’Ajuntament d’Alcuéscar, representant-li una significativa economia de recursos; per 
altra banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern amb les millores i 
adaptacions que poden resultar de la seva implantació l’Ajuntament d’Alcuéscar dobla 
la casuística i augmenta la possibilitat de trobar més aviat solucions a les qüestions 
que vagin sorgint, a favor de la Diputació de Girona. 
 
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit 
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a 
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament d’Alcuéscar. 
 
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1 
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons 
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o 
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies, a tals efectes, 
 

ACORDEN: 
 
Primer.- Objecte 
Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les 
entitats del sector públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament 
previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes locals, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és regular els 
procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació. 
 
Segon.- Durada 
La vigència d’aquest conveni serà de 4 anys, prorrogables per 4 més per acord 
exprés d’ambdues parts, a partir de la data en la que es signi. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona 
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons 
procedeixi: 
 
a)Per a l’exercici de la funció interventora: 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèviament adaptades als 
extrems fixats per l’Acord del Consell de Ministres en relació a l’exercici de la 
funció interventora en règim de requisits bàsics. 

Els models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció 
limitada prèvia en règim de requisits bàsics. 
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b)Per a l’exercici del control financer: 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) 
del RD 424/2017. 

Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats 
de les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la 
gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer. 
 

La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del 
coneixement transferit 
 
Quart.- Compromisos de l’Ajuntament d’Alcuéscar 
Els compromisos de l’Ajuntament d’Alcuéscar són els següents: 
 
a)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació, únicament pel desenvolupament de 

les tasques de control intern del seu sector institucional, i no cedir-la a tercers per 
cap finalitat, i específicament la comercial. 
 

b)Vetllar per tal que la utilització del coneixement transferit per la Diputació de Girona, 
quan s’incardini en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor i es 
reservi a la finalitat autoritzada 

 
c)Remetre a la Diputació de Girona, una Memòria que acrediti l’aplicació, la utilització 

i grau d’implantació del coneixement transferit per part de la Diputació de Girona 
objecte d’aquest conveni, on s’incloguin, sempre que es consideri oportú, 
propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva 
implementació a  amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les 
qüestions que vagin sorgint. 

 
Cinquè.- Comunicacions 
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions es 
duran a terme preferiblement per caràcter telemàtic i amb mesures de seguretat 
suficients per evitar la seva pèrdua o còpia no autoritzada. 
 
Sisè.- Responsables 
 
Seran responsables i participaran en el projecte per part de Girona, qui designi la 
Intervenció general de la Diputació, mitjançant la disposició que procedeixi del seu 
òrgan de govern corresponent. 
Seran responsables i participaran en el projecte per part de l’Ajuntament d’Alcuéscar, 
qui designi la Intervenció de l’Ajuntament d’Alcuéscar, mitjançant la disposició que 
procedeixi del seu òrgan de govern corresponent. 
 
Setè.- Causes d’extinció 
No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions firmants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
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Vuitè.- Eficàcia i publicitat 
El conveni obliga des del moment de la seva signatura. 
 
La Diputació de Girona haurà de publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial 
de l’Estat i l’Ajuntament d’Alcuéscar al Butlletí oficial de la Província corresponent. 
 
Novè.- Naturalesa jurídica 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa 
serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre 
les parts. 
 
Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal de conformitat 
el signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document. 
 
Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec;nom], [Població], Per la [entitat],  
[càrrec;nom]” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni 
i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament d’Alcuéscar i al Servei 
d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona. 
 
 
12. JG981/000002/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 

PEAH; Intervenció (010): Aprovació d'un conveni de col·laboració 
interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Masquefa 
en matèria de control intern a les entitats locals (exp. 2018/9624) 

 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament del 
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és 
regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris 
d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit 
complex, que requereix l’adequada especialització del personal local, amb la finalitat 
de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de 
municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb població inferior als 
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 10.000 habitants (9%), 
la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de 
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en 
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals 
de Girona. 
 
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu pla per als municipis de 
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de: 
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L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en 

règim de requisits bàsics. 
Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 

a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i/o intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a 
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del 
RCIL. 

Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de 
les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer. 
 

Aquest coneixement necessari per l’aplicació del RCIL és susceptible d’utilització per 
l’Ajuntament de Masquefa, representant-li una significativa economia de recursos; per 
altra banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern amb les millores i 
adaptacions que poden resultar de la seva implantació a l’Ajuntament de Masquefa 
dobla la casuística i augmenta la possibilitat de trobar més aviat solucions a les 
qüestions que vagin sorgint, a favor de la Diputació de Girona. 
 
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit 
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a 
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Masquefa. 
 
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1 
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons 
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o 
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies. 
 
Vist l’informe del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats 
Locals que es transcriu íntegrament, d’acord amb el següent tenor literal: 
 
“Informe del Centre Gestor Intervenció 
Assumpte: Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Masquefa en matèria de Control Intern a les Entitats Locals. 
Antecedents 
Que la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017, i modificat 
en data 15 de maig de 2018, el Pla de Serveis de la Diputació de Girona d’Assistència 
en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, que té com a finalitat compartir 
coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 424/2017, de 28 
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector 
públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article 
213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que pretén regular els procediments de control intern, 
la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació. 
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Que en el marc de desenvolupament del Servei d’Assistència en l’Exercici del Control 
Intern a les Entitats Locals de la Intervenció de la Diputació de Girona, s’han generat 
models de documentació i informes que permeten sistematitzar part de la funció 
interventora i el control financer.  
Que l’Ajuntament de Masquefa ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Girona 
per poder desenvolupar l’exercici de la funció interventora i el control financer utilitzant 
els models de documentació i informes generats des del Servei d’Assistència en 
l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals. 
Es considera oportú establir un acord de col·laboració en matèria de control intern 
amb l’Ajuntament de Masquefa per detallar els compromisos de la Diputació de 
Girona i garantir el bon ús del coneixement transferit. 
S’informa 
Que l’expedient incorpora una memòria justificativa del conveni on s’analitzen tots els 
preceptes establerts en l’article 50 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
Que el text del conveni conté el contingut mínim establert a l’article 49 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Que l'aprovació del text del conveni de col·laboració correspon a la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona, d’acord amb la Resolució de Presidència de 13 de juliol de 
2015 de delegació de competències a la Junta de Govern, donat compte al Ple de 15 
de juliol de 2015 i publicat al BOP núm. 142 de 24 de juliol de 2015, i de les 
delegacions mantingudes per resolució de Presidència de 6 d’agost de 2018, donat 
compte al Ple de 7 d’agost de 2018. 
D’acord amb això, s’informa favorablement l’aprovació del text del conveni de 
col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de 
Masquefa en matèria de Control Intern a les Entitats Locals.” 
 
D’acord amb els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta de la diputada 
presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i 
Hisenda, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament de Masquefa, del tenor literal següent:  
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE MASQUEFA EN MATÈRIA DE CONTROL 
INTERN A LES ENTITATS LOCALS 
 

REUNITS: 
 

Per una part, la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000A, representada per 
[càrrec;nom], assistit per [càrrec;nom], en virtut de les facultats conferides per acord 
de la Junta de Govern de [data]. 
 
I, de l’altra, l’AJUNTAMENT DE MASQUEFA  amb NIF [NIF], representada per 
[càrrec;nom], assistit per [càrrec;nom]. 
 

EXPOSEN: 
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El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic (RCIL), té per objecte el desenvolupament del 
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és 
regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris 
d’actuació. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RCIL esdevé un àmbit 
complex, que requereix l’adequada especialització del personal local, amb la finalitat 
de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de 
municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb població inferior als 
1.000 habitants (59%) i únicament 21 amb població superior a 10.000 habitants (9%), 
la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de 
menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d’assistència en 
control intern amb la finalitat de millorar l’exercici del control intern a les entitats locals 
de Girona. 
 
Entre els serveis que la Diputació de Girona ofereix en el seu Pla per als municipis de 
la seva província, hi figura l’adaptació per les entitats del sector públic local de: 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats 
a l’Acord del Consell de Ministres en relació amb l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics. 

Models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i/o intervenció limitada 
prèvia en règim de requisits bàsics. 

L’inventari d’actuacions subjectes obligatòriament a control permanent previstes a 
les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) del 
RCIL. 

Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats de 
les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer. 
 

Aquest coneixement necessari per l’aplicació del RCIL és susceptible d’utilització per 
l’Ajuntament de Masquefa, representant-li una significativa economia de recursos; per 
altra banda, el trasllat de l’experiència de l’exercici del control intern amb les millores i 
adaptacions que poden resultar de la seva implantació l’Ajuntament de Masquefa 
dobla la casuística i augmenta la possibilitat de trobar més aviat solucions a les 
qüestions que vagin sorgint, a favor de la Diputació de Girona. 
 
La Diputació de Girona lidera l’adaptació de la normativa sobre control intern al petit 
municipi i modelitza el seu sistema d’assistència, resultant els criteris empleats per a 
la seva adaptació aprofitables per l’Ajuntament de Masquefa. 
 
La pretensió de firmar el present conveni interadministratiu s’empara dels articles 47.1 
i 2.a) de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, segons 
estableix com a bàsic la mateixa norma, per a la utilització dels mitjans, serveis o 
recursos de les dues parts en l’exercici de les competències pròpies, a tals efectes, 
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ACORDEN: 

Primer.- Objecte 
Compartir coneixement i experiència en el procés d’implantació del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les 
entitats del sector públic (RCIL), que té per objecte el desenvolupament del reglament 
previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de la hisendes locals, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és regular els 
procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació. 
 
Segon.- Durada 
La vigència d’aquest conveni serà de 4 anys, prorrogables per 4  més per acord 
exprés d’ambdues parts, a partir de la data en la que es signi. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Girona 
Facilitar i mantenir actualitzat, en suport informàtic de text i full de càlcul, segons 
procedeixi: 
 
c)Per a l’exercici de la funció interventora: 

L’inventari d’actuacions subjectes a fiscalització i/o intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèviament adaptades als 
extrems fixats  per l’Acord del Consell de Ministres en relació a l’exercici de la 
funció interventora en règim de requisits bàsics. 

Els models d’informes resultants de l’exercici de la fiscalització i intervenció 
limitada prèvia en règim de requisits bàsics. 

 
d)Per a l’exercici del control financer: 

L’inventari d’actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent previstes 
a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector 
públic local atribuïdes a l’òrgan interventor, tal i com estableix l’article 32.1.d) 
del RD 424/2017. 

Els models dels informes resultants de l’exercici del control permanent derivats 
de les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la 
gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor. 

Els models de documents necessaris per a l’exercici del control financer. 
 

La Diputació de Girona conservarà en tot moment la propietat intel·lectual del 
coneixement transferit 
 
Quart.- Compromisos de l’Ajuntament de Masquefa 
Els compromisos de l’Ajuntament de Masquefa són els següents: 
 
a)Utilitzar la informació facilitada per la Diputació, únicament pel desenvolupament de 

les tasques de control intern del seu sector institucional, i no cedir-la a tercers per 
cap finalitat, i específicament la comercial. 
 

b)Vetllar per tal que la utilització del coneixement transferit per la Diputació de Girona, 
quan s’incardini en aplicacions informàtiques, conservi la referència d’autor i es 
reservi a la finalitat autoritzada 
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c)Remetre a la Diputació de Girona, una Memòria que acrediti l’aplicació, la utilització 

i grau d’implantació del coneixement transferit per part de la Diputació de Girona 
objecte d’aquest conveni, on s’incloguin, sempre que es consideri oportú, 
propostes de millora i altres aportacions que puguin resultar de la seva 
implementació a  amb la finalitat de millorar l’assistència i trobar solucions a les 
qüestions que vagin sorgint. 

 
Cinquè.- Comunicacions 
Les comunicacions i transferències d’informació entre ambdues administracions es 
duran a terme preferiblement per caràcter telemàtic i amb mesures de seguretat 
suficients per evitar la seva pèrdua o còpia no autoritzada. 
 
Sisè.- Responsables 
Seran responsables i participaran en el projecte per part de Girona, qui designi la 
Intervenció general de la Diputació, mitjançant la disposició que procedeixi del seu 
òrgan de govern corresponent. 
 
Seran responsables i participaran en el projecte per part de l’Ajuntament de 
Masquefa, qui designi la Intervenció de l’Ajuntament de Masquefa, mitjançant la 
disposició que procedeixi del seu òrgan de govern corresponent. 
 
Setè.- Causes d’extinció 
No obstant el que s’ha dit anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la 
vigència d’aquest conveni l’acord mutu de les institucions firmants, la impossibilitat 
sobrevinguda, legal o material, de l’execució de les accions que constitueixen 
l’objecte i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 
 
Vuitè.- Eficàcia i publicitat 
El conveni obliga des del moment de la seva signatura. 
 
La Diputació de Girona haurà de publicar el text del conveni al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial 
de l’Estat i l’Ajuntament de Masquefa al Butlletí oficial de la Província corresponent. 
 
Novè.- Naturalesa jurídica 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, i la jurisdicció contenciosa administrativa 
serà la competent per resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir entre 
les parts. 
 
Les parts accepten totes les clàusules d’aquest document i, en senyal de conformitat 
el signen en el lloc i la data que s’indiquen a les signatures d’aquest document. 
 
Girona, Per la Diputació de Girona, [càrrec;nom], [Població], Per la [entitat],  
[càrrec;nom]” 
 
SEGON. Facultar el president de la Diputació de Girona per a la signatura del conveni 
i dels documents necessaris per portar a terme aquest acord. 
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TERCER. Notificar el present acord a l’Ajuntament de Masquefa i al Servei 
d’Assistència en l’exercici del control intern als ens locals de la Diputació de Girona. 
 
 
13. JG981/000003/2019-PPCIPEAH; Proposta President Comissió Informativa 

PEAH; Secretaria General (005): Ratificació de la resolució de Presidència 
de data 10-1-2019, relativa a aprovar la convocatòria, en règim de 
concurrència competitiva, de subvencions per a la creació de públics per a 
la cultura, anualitat 2018 (exp. 2018/9287) 

 
Se sotmet a ratificació la resolució de Presidència de data 10-1-2019, relativa a 
l’aprovació de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de subvencions 
per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2018. L’esmentada proposta es 
transcriu literalment a continuació: 
 
“La Diputació de Girona en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de les 
comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, les 
arts i el coneixement al territori, tot potenciant els agents públics i privats en el foment 
d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament 
d’activitats culturals en els municipis de la demarcació. 
 
El Ple de la Diputació de Girona del 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic 
de subvencions, dins del qual es preveu donar suport als ens locals, entitats, 
associacions i empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les 
comarques de Girona.  
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
reguladores de subvencions per a la creació de públics per a la cultura, que es van 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 239, de 14 de 
desembre de 2018. 
 

La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions. 
 
D’acord amb aquests antecedents, vist l'informe de la cap del centre gestor de 
Cooperació Cultural i en ús de les atribucions que la vigent legislació de Règim Local 
atribueix a la presidència (article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del 
Règim Local), i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, proposo elevar a la 
Presidència de la Diputació la següent 
 

RESOLUCIÓ: 
 

Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de 
subvencions per a la creació de públics per a la cultura, anualitat 2018, el text de la 
qual es transcriu literalment a continuació: 

 
“Convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per a la 
creació de públics per a la cultura, anualitat 2019. 
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1. Objecte i finalitat 

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a ajuntaments o ens que en 
depenen, entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines, persones 
físiques o jurídiques, destinades al finançament de accions de creació de públics per 
a la cultura, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 27 de novembre de 2018, i publicades al BOPG 239, de 14 
de desembre de 2018. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 300.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què s’aplica el crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els 
següents: 
 

 
Aquesta convocatòria es podrà incrementar amb una quantia addicional de com a 
màxim 200.000 €, derivada de l’augment dels crèdits pressupostaris previstos 
inicialment per les aplicacions detallades en el quadre anterior mitjançant una 
modificació de crèdit.  
 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit amb caràcter previ a la resolució de les subvencions i 
l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
Si la quantia addicional s’incorpora amb posterioritat a la reunió de la Comissió 
qualificadora, es proposarà concedir entre els sol·licitants que no s’haguessin pogut 
atendre per manca pressupostària i, en tot cas, seguint l’ordre i segona la puntuació 
obtinguda per la Comissió qualificadora. 
 
En cas necessari, en l’acord de la resolució es podran redistribuir aquestes dotacions 
en funció de les sol·licituds rebudes, amb la modificació pressupostària prèvia, si 
escau. 
  
3. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds és del dia 15 de gener al 22 de febrer. Les 
sol·licituds s’han de formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona i d’acord a l’article 6 de les bases reguladores totes les 
sol·licituds han d’anar acompanyades de: 
 
- Projecte cultural, en què s’hi explicarà: 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2019 500/3340/46202 – Ajuts a Ajuntaments Cooperació Cultural 90.000,00 € 

2019 500/3340/47002 – Ajuts a indústries culturals 30.000,00 € 

2019 500/3340/48100 – Ajuts de cooperació cultural entitats culturals 170.000,00 € 

2019 
500/3340/48138 – Altres ajuts a entitats no lucratives Cooperació 
Cultural 

5.000,00 € 

2019 500/3340/46700 – Ajuts a Consorcis Cooperació Cultural 5.000,00 € 

 Total 300.000,00 € 
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- les accions a dur a terme, seguint els criteris de valoració per cada una de les línies. 
- la seva previsió de despeses, desglossada de forma detallada amb tots els 
conceptes.  
 
Qualsevol dada que no estigui inclosa explícitament en el projecte no es tindrà en 
compte en el moment de valorar la sol·licitud. 
 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya.  
 
- Ajuntaments: EACAT  
- Entitats, empreses i d’altres: la plataforma específica de la Diputació de Girona per a 
tramitar subvencions en línia o l’e-TRAM 
 
Les subvencions concedides s’hauran de justificar dins el termini que finalitzarà el 31 
d'octubre de 2019 mitjançant la presentació del compte justificatiu i la memòria 
justificativa d’acord amb els models normalitzats que estaran a l’abast al web de la 
Diputació de Girona. 
 
Criteris de valoració  
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de 
valoració detallats a l’annex de les bases específiques. 
 
Àmbit temporal de les accions subvencionables 
 
Se subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 d’octubre del 2018 i fins a 
30 de setembre de 2019. 
 
4. Termini de resolució i notificació  

4.1. Termini de resolució 

El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 

4.2. Termini de notificació 

La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels 
quals s’hagi desestimat.  
 
5. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia 
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següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar 
recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el 
termini d’1 mes a comptar del dia següent al de la notificació.  
 
6. Publicitat 

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic de la Diputació de Girona, al 
lloc web i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de 
subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG. 
 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions”. 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 300.000,00 
€, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquesta 
resolució, perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els 
recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es 
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin 
advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
Cinquè. Ratificar la present resolució en la propera sessió de la Junta de Govern que 
se celebri.” 
 
La Junta de Govern, a proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Administració i Hisenda per unanimitat ratifica la resolució 
transcrita literalment, tal com ha estat aprovada. 
 
 
14. JG981/000069/2018-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 

Medi Ambient (014): Autorització de contractació a persones vinculades a 
l'Associació IAEDEN (exp. 2018/4205) 

 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2019 500/3340/46202 – Ajuts a Ajuntaments Cooperació Cultural 90.000,00 € 

2019 500/3340/47002 – Ajuts a indústries culturals 30.000,00 € 

2019 500/3340/48100 – Ajuts de cooperació cultural entitats culturals 170.000,00 € 

2019 500/3340/48138 – Altres ajuts a entitats no lucratives Cooperació Cultural 5.000,00 € 

2019 500/3340/46700 – Ajuts a Consorcis Cooperació Cultural 5.000,00 € 

 Total 300.000,00 € 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de data 7 d’agost de 2018 es va concedir 
una subvenció a l’Associació IAEDEN, dins la campanya per a actuacions, per part 
d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia 
del territori, anualitats 2018-2019, exp. 2018/4205. 
 
Vist que l’Associació IAEDEN, en data 26 de novembre de 2018, sol·licita autorització 
per tal que algunes de les activitats subvencionades puguin ser executades per 
persones vinculades a la seva entitat (socis de la IAEDEN). 
 
Vist l’informe del Servei de Medi Ambient, que es transcriu íntegrament, d’acord amb 
el següent tenor literal: 
“Motiu: Sol·licitud d’autorització prèvia de l’òrgan competent de la Diputació de Girona 
DISPOSICIONS LEGALS: 

a)La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
b)La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
c)El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei general de subvencions. 
d)El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny 
e)Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s’aprova el text refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
f)L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
g)Les bases específiques reguladores de subvencions de la diputació de Girona 

per a actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del 
patrimoni natural i per a custòdia del territori. 

ANTECEDENTS: 
L’Associació IAEDEN és beneficiària d’una subvenció dins la campanya “Subvencions 
de la Diputació de Girona per a actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de 
conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori. Anualitats 2018-2019”, 
amb número d’expedient 2018/4205. 
En el punt 18 de les bases que regulen aquesta línia d’ajuts, s’especifica que “Els 
beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats 
subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 
contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització 
prèvia de l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. Tampoc no se’n podrà 
concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article 29.7 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions”. 
L’Associació IAEDEN, en data 26/11/2018, i registre d’entrada 1-2018-021116-2, 
sol·licita autorització prèvia de l’òrgan competent de la Diputació de Girona, per tal 
que algunes de les activitats subvencionades puguin ser executades per persones 
vinculades a la seva entitat (socis de la IAEDEN). En aquesta sol·licitud, s’especifica 
que s’autoritzi al Sr. Joan Font, soci de la IAEDEN, a dur a terme els inventaris 
florístics dels prats de dall, per un preu màxim de 25€/hora, i per un cost total màxim 
de 2.500€; i a la Sra. Montserrat Pascual, a coordinar les actuacions i les activitats 
previstes en el projecte, per un preu màxim de 17€/h, i un import total màxim de 
2.500€. 
CONCLUSIÓ: 
L’òrgan competent per resoldre l’autorització és la Junta de Govern, atès que és 
l’òrgan concedent segons el que estableix l’article 9 de les bases reguladores. 
Un cop analitzats els preus unitaris, i les tasques previstes a realitzar en cada cas, 
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certifiquem que les condicions de contractació previstes compleixen les condicions 
normals de mercat i que, per tant, s’informa favorablement l’autorització de la 
contractació a socis de l’entitat.” 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Autoritzar la contractació a persones vinculades amb l’entitat (socis de 
l’entitat) en els termes indicats en la sol·licitud presentada per l’Associació IAEDEN, 
per algunes de les activitats subvencionades dins la campanya per a actuacions, per 
part d’organitzacions no lucratives, de conservació del patrimoni natural i per a 
custòdia del territori, anualitats 2018-2019, exp. 2018/4205. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Associació IAEDEN. 
 
 
15. JG981/000001/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 

Medi Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de subvencions del 
programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció 
d'incendis forestals, anualitat 2019 (exp. 2019/74) 

 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora l’eix 
estratègic “Gestió forestal sostenible i prevenció d'incendis forestals”, amb l’objectiu 
de donar suport als ajuntaments i a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les 
comarques gironines, per a la prevenció d'incendis forestals. Donar Suport als 
ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora.  

 
Aquest eix es concreta, entre altres, amb les línies següents: 
 

 Línia de suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a 
tractaments silvícoles de millora. 
 

 Línia de suport a les agrupacions de defensa forestal de les comarques gironines. 
 

 Línia de suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de 
manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les 
interiors municipals. 

 

 Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió 
forestal conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o producció de 
biomassa. 
 

Aquestes línies es desenvolupen mitjançant convocatòria pública de subvencions en 
la modalitat oberta. 
 
La Diputació de Girona, en exercici de la seva competència d’assistència als 
ajuntaments, dóna suport a la gestió forestal sostenible de les forests comunals i/o 
municipals; per altra banda, en exercici de la seva competència en prevenció 
d’incendis de municipis de menys de 20.000 habitants, dóna suport a les actuacions 
en prevenció d’incendis dels ajuntaments i de les Agrupacions de Defensa Forestal, i 
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de la obertura i manteniment de franges periurbanes de prevenció d’incendis. Així 
mateix dóna suport a les associacions de propietaris forestal, en exercici d’aquesta 
competència i de la del foment de la biomassa forestal.  
 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a actuacions en matèria forestals i de 
prevenció d’incendis forestals, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 18 
de desembre de 2018, i publicades al BOPG núm. 2, de 3 de gener de 2019. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és Junta de 
Govern, d’acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció 
d’incendis forestals, el text de la qual es transcriu literalment a continuació: 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE SUPORT A 
ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS. ANUALITAT 2019 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments i les 
agrupacions de defensa forestal (ADF) de la província de Girona dins del programa 
de suport a actuacions en prevenció d’incendis i matèria forestal, d’acord amb les 
bases específiques reguladores, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la 
sessió de 18 de desembre de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona núm. 2, de 3 de gener de 2019. 
La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és el foment de les 
següents línies: 
1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments 

silvícoles de millora. 
2. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines. 
3. Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de 

manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les 
interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. 

4. Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió 
forestal conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o producció de 
biomassa. 

CRITERIS DE VALORACIÓ 
Els criteris de valoració són definits a l’article 6 de les bases reguladores 
específiques. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 360.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació.  
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Aplicació Pressupostària Import en euros 

Línia 1: 300/1700/46202 (despeses de manteniment) 55.000,00 

Línia 1: 300/1700/76203 (despeses d’inversió) 55.000,00 

Línia 2 (ADFs): 300/1700/48102 (despeses 
manteniment) 

146.000,00 

Línia 2 (Associacions i Federacions ADF) 
300/1700/48102 (despeses manteniment) 

24.000,00 
 

Línia 2 (ADFs): 300/1700/78101 (inversió) 7.000,00 

Línia 2 (Associacions i Federacions ADF): 
300/1700/78101 (inversió) 

3.000,00 

Línia 3: 300/1700/46203 50.000,00 

Línia 4: 300/1700/48104 20.000,00 

Total 360.000,00 

La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim el 50% addicional, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries o modificació de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà 
condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la 
resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds es pot fer a partir de l’endemà de la publicació 
de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins al dia 
8 de març de 2019. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona [www.ddgi.cat/subvencions], acompanyat de la documentació 
que preveu l’article 7 de les bases reguladores. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
4.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels 
quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la 
data en què s’adopti l’acord.  
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia 
següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar 
recurs de reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el termini d’1 
mes a comptar del dia següent al de la notificació.  
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6. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Es subvencionaran actuacions realitzades a partir de 1 de gener de 2019 i fins la data 
de venciment del termini de justificació de les subvencions. 
7. Termini per executar i justificar les subvencions 
El termini per executar els treballs i justificar les despeses que són objecte de 
subvenció en aquesta convocatòria finalitza el 15 de novembre de 2019. 
8. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació, al tauler 
electrònic <https://tauler.seu.cat> i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la 
Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 360.000,00 
€, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i anualitats següents: 
 

Pressupost  Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import (en €) 

Anualitat 
2019 

 
300/1700/46202 

 
Ajuts a ajuntaments propietaris 
terrenys forestals Medi Amb. 

 
55.000,00 

Anualitat 
2019 

 
300/1700/76203 

Ajuts a ajunt. per inversió 
propietaris terrenys forestals 

 
55.000,00 

Anualitat 
2019 

 
300/1700/48102 

Ajuts a ADF per prevenció i 
extinció incendis forestals 

 
146.000,00 

Anualitat 
2019 

 
300/1700/48102 

Ajuts a ADF per prevenció i 
extinció incendis forestals 
(Associacions i Federacions ADF) 

 
24.000,00 

Anualitat 
2019 

 
300/1700/78101 

Ajuts a ADF per prevenció i 
extinció incendis forestals 

 
7.000,00 

Anualitat 
2019 

 
300/1700/78101 

Ajuts a ADF per prevenció i 
extinció incendis forestals 
(Associacions i Federacions ADF) 

 
3.000,00 

Anualitat 
2019 

 
300/1700/46203 

Ajuts ajuntament manteniment 
franges i parcel·les interiors 

 
50.000,00 

Anualitat 
2019 

 
300/1700/48104 

Ajuts a as.propietaris forest. 
foment biomassa i prev.incen. 

 
20.000,00 

Total € 360.000,00 

 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
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Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
  
 
16. JG981/000003/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 

Medi Ambient (014): Aprovació de la convocatòria d'ajuts a particulars del 
PN Montseny 2019 (exp. 2019/95) 

 
El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona 2017-2019 incorpora el 
programa del Parc Montseny, el qual preveu la línia de suport a projectes dins del 
Parc del Montseny. 
 
La Diputació de Girona, com a ens gestor del Parc Natural i Reserva de la Biosfera 
del Montseny conjuntament amb la Diputació de Barcelona, convoca cada any un 
programa d'ajuts dirigit al finançament d’inversions en l'àmbit del parc destinat a 
compensar l’increment del cost derivat de l’aplicació de la normativa del Pla Especial i 
promoure les activitats compatibles amb la conservació dels valors del Parc i de la 
reserva de la Biosfera. 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió de 23 de gener de 2018, va aprovar les 
bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a la realització 
de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, que es van 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 21 de 30 de 
gener de 2018. 
 
Tant el contingut com la tramitació de la convocatòria de subvencions del programa 
de suport a la realització de projectes dins del Parc Natural i reserva de la Biosfera del 
Montseny 2019 s’ajusten als requeriments de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (LGS), a l’RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de l’LGS, i a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona. 
 
D’acord amb l’article segon de les bases reguladores de les subvencions per a la 
realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny 
Exp. 2017/9276, l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de Govern. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la 
concessió de subvencions del programa de suport a la realització de projectes dins 
del Parc Natural i reserva de la Biosfera del Montseny 2019, el text de la qual es 
transcriu literalment a continuació: 
 
“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LA 
REALITZACIÓ DE PROJECTES DINS DEL PARC NATURAL I RESERVA DE LA 
BIOSFERA DEL MONTSENY. ANUALITAT 2019 
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1. Objecte i finalitat 
 
Subvencions en règim de concurrència competitiva dins del programa de suport a la 
realització de projectes dins del Parc Natural i la Reserva de la Biosfera del Montseny, 
d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en 
la sessió de 23 de gener de 2018 i publicades al BOP núm. 21 de data 30 de gener de 
2018. 
 
La finalitat de les subvencions és el foment de les actuacions que s’adiguin amb els 
objectius dels ajuts en les línies següents: 
 
- Les explotacions forestals (EF). 
- Les explotacions agrícoles-ramaderes (EAR). 
- Les empreses de serveis (ES). 
- La millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic (PA). 
- Actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat (EES). 
- L’establiment, mitjançant un conveni amb la propietat, de reserves forestals 

destinades a conservar boscos madurs que es deixin a evolució natural (RF). 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
Els criteris de valoració són definits a l’article 6 de les bases reguladores 
específiques. 
 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import total destinat a la convocatòria és de cent nou mil euros. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació: 
 

Aplicació Pressupostària Import en euros 

Línia EF. 300/1700/77000 25.000,00 

Línia EF. 300/1700/78100  1.000,00 

Línia EAR. 300/1700/47000 500,00 

Línia EAR. 300/1700/77000 36.000,00 

Línia EAR. 300/1700/78100 1.000,00 

Línia ES. 300/1700/47000 500,00 

Línia ES. 300/1700/77000 7.500,00 

Línia PA. 300/1700/76502 4.500,00 

Línia PA. 300/1700/77000 15.000,00 

Línia PA. 300/1700/78100 1.000,00 

Línia RF. 300/1700/77000 8.000,00 

Línia EES. 300/1700/78100 9.000,00 

Total 109.000,00 

 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
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Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim el 50% addicional, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries o modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà 
condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la 
resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 15 de març de 2019. 
 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona [www.ddgi.cat/subvencions], acompanyat de la documentació que 
preveu l’article 7 de les bases reguladores. 
 
Les sol·licituds de persones jurídiques, la presentació de les quals ha de ser 
telemàtica, han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en la 
plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. Les persones 
físiques poden optar per presentar les sol·licituds en paper, d’acord amb la normativa 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
4.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels 
quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la 
data en què s’adopti l’acord.  
5. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia 
següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar 
recurs de reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el termini d’1 
mes a comptar del dia següent al de la notificació.  
 
6. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 de 
gener de 2019 i fins al 15 de novembre de 2019. 

 
7. Termini per justificar les subvencions 
El termini per justificar les despeses que són objecte de subvenció en aquesta 
convocatòria finalitza el 15 de novembre de 2019. 
 
8. Publicitat 
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Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació, al tauler 
electrònic <https://tauler.seu.cat> i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la 
Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG.” 
 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 109.000,00 
€, distribuïts amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost de 2019 
següents: 
 

Aplicació Pressupostària Import en euros 

Línia EF. 300/1700/77000 25.000,00 

Línia EF. 300/1700/78100  1.000,00 

Línia EAR. 300/1700/47000 500,00 

Línia EAR. 300/1700/77000 36.000,00 

Línia EAR. 300/1700/78100 1.000,00 

Línia ES. 300/1700/47000 500,00 

Línia ES. 300/1700/77000 7.500,00 

Línia PA. 300/1700/76502 4.500,00 

Línia PA. 300/1700/77000 15.000,00 

Línia PA. 300/1700/78100 1.000,00 

Línia RF. 300/1700/77000 8.000,00 

Línia EES. 300/1700/78100 9.000,00 

Total 109.000,00 

 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
perquè resolgui els recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la 
finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment 
s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
17. JG981/000004/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 

Medi Ambient (014): Tercera resolució de la Campanya Del Pla a l'acció 
2019-2018 (exp. 2018/9318) 

 
Vistes les bases específiques reguladores de la Campanya “Del Pla a l’Acció”, 
aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 19 de desembre de 2017, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) número 4 de 5 de 
gener de 2018. 
 
Vista la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, en data 30 de gener de 2018, 
publicada al BOPG número 36, de 20 de febrer de 2018. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern, de data 7 d'agost de 2018, de resolució de la 
campanya "Del Pla a l'Acció ", 2018-2019 
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Vista l’aprovació del suplement de crèdit DG 3SC 5/2008 del pressupost de la 
Diputació de Girona de l’exercici 2018 (exp. 2018/7030) aprovat pel Ple de la 
Diputació de Girona en data 7 d’agost de 2018, que recull el suplement de crèdit de 
105.000,00 euros per ajuts a ajuntaments pel programa Pla a l’acció – PALS. 
Aplicació 300/1700/76202.  
 
Considerant que la convocatòria de la Campanya “Del Pla a l’Acció” 2018-2019 és 
bianual, l’import total destinat a la convocatòria es preveu que sigui de 210.000,00 
euros, tot i que actualment es fa l’ampliació de 105.000 euros, disponibles en aquest 
moment, d’acord amb la normativa de subvencions i, per tant, es pot atorgar el 50% 
de la subvenció màxima possible. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern, de data 27 de novembre de 2018, de segona 
resolució de la campanya "Del Pla a l'Acció ", 2018-2019 
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat 
de Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Ampliar la convocatòria de la Campanya “Del Pla a l’Acció” 2018-2019, per 
l’import de 105.000,00 €, quedant de la següent manera: 
 
Línia Aplicació 

pressupostària 
Augment Crèdits inicials 2018 Crèdits finals 2019 

Línia 1 300/1700/46205 0,00 82.800,19 82.800,19 

Línia 2 300/1700/76202 0,00 76.127,72 76.127,72 

Línia 3 300/1700/76202 0,00 554.669,11 554.669,11 

Línia 4 300/1700/76202 0,00 158.395,98 158.395,98 

Línia 5 300/1700/76202 105.000,00 273.007,00 378.007,00 

 Total 105.000,00 1.145.000,00 1.250.000,00 

 
Segon. Autoritzar la despesa de l’ampliació de la convocatòria, per un import màxim 
de 105.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 300/1700/76202 del 
pressupost de 2019. 
 
Tercer. Publicar la distribució definitiva dels crèdits d’aquesta convocatòria a la Base 
de Dades Nacional de Subvencions, i fer-ne una menció expressa al BOPG. 
 
Quart. Concedir als ajuntaments pels conceptes i imports que es relacionen a 
continuació: 
 
 

 MUNICIPI NIF ACTUACIÓ 
Despesa 

subvencionable 
Puntuació 

SUBVENCIÓ 
MÀXIM 

POSSIBLE 

Import 
concedit en 

anteriors 
resolucions 

Subvenció 
tercera 

resolució 

% MÀXIM 
RESPECTE LES 

DESPESES 
SUBVENCIONABLES 

2018/4470 Calonge P1703800A 

Instal·lació de panells solars 
fotovoltaics a la coberta de 
l'edifici de l'Ajuntament per a 
l'obtenció d'electricitat per a 
l'autoconsum de les oficines 
municipals. 73.864,00 2,75 15.000,00 7.500,00 7.500,00 75,00% 
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2018/5513 Celrà P1705400H 

Instal·lació fotovoltaica a 
situar sobre coberta de la 
planta potabilitzadora per 
autoconsum 22.916,23 1,52 14.654,17 7.327,08 7.327,09 75,00% 

2018/4749 Corçà P1706200A 

Instal·lació de Plaques 
Fotovoltaiques a L'Escola El 
Rodonell 12.197,35 4,10 9.148,01 4.574,00 4.574,01 75,00% 

2018/4935 Figueres P1707200J 

Instal·lació fotovoltaica a la 
coberta de l'edifici dels 
Serveis Tècnics municipals i 
Guàrdia Urbana. 40.544,99 2,89 12.000,00 6.000,00 6.000,00 75,00% 

2018/5517 Forallac P1725000B 

Execució de la instal·lació 
solar fotovoltaica a la 
rectoria de Santa Coloma de 
Fitor 34.968,27 4,50 15.000,00 7.500,00 7.500,00 75,00% 

2018/5443 
La Cellera 
de Ter P1720100E 

Instal·lació solar fotovoltaica 
en autoconsum instantani a 
l'Escola Juncadella de La 
Cellera de Ter.  18.559,57 3,47 13.919,68 6.959,84 6.959,84 75,00% 

2018/3949 
La Vall 
d'en Bas P1701700E 

Instal·lació de 24 plaques 
fotovoltaiques pel consum 
propi de l'edifici de les 
dependències municipals 9.962,95 3,81 7.472,21 3.736,11 3.736,10 75,00% 

2018/4948 Llagostera P1709600I 

Instal·lació d'un generador 
fotovoltaic a la coberta de 
l'edifici de la biblioteca 23.402,04 3,67 15.000,00 7.500,00 7.500,00 75,00% 

2018/5438 
Sant 
Gregori P1717300F 

Instal·lació solar fotovoltaica 
a les oficines de l'àrea de 
cultura i espai jove Cal Bolet 14.384,84 3,93 10.788,63 5.394,32 5.394,31 75,00% 

2018/5497 

Santa 
Coloma 
de 
Farners P1719100H 

Construcció d'una 
instal·lació solar fotovoltaica  
d'autoconsum instantani de 
9,9kw a la coberta de l'edifici 
de l'arxiu comarcal de la 
selva 39.822,79 2,75 15.000,00 7.500,00 7.500,00 75,00% 

2018/5425 Sils   

Instal·lació fotovoltaica 
d'autoconsum al Centre 
Cívic de Sils 37.826,34 3,08 15.000,00 7.500,00 7.500,00 75,00% 

2018/5285 

Torroella 
de 
Montgrí P1721200B 

Es vol realitzar una 
instal·lació d'energia solar 
fotovoltaica d'autoconsum a 
l'Edifici Espai Ter de 
Torroella de Montgrí. 23.707,37 4,11 15.000,00 11.491,35 3.508,65 75,00% 

2018/5433 
Tossa de 
Mar P1721500E 

Sistema fotovoltaic al local 
de l'Ajuntament. 22.999,98 3,72 15.000,00 7.500,00 7.500,00 75,00% 

2018/5496 Vidreres P1722700J 

Instal·lació de plaques 
fotovoltàiques en un edifici  
públic del municipi de 
Vidreres 35.000,00 3,58 15.000,00 7.500,00 7.500,00 75,00% 

2018/5238 Vilablareix P1722900F 

Instal·lació d'una planta 
solar fotovoltaica 
connectada a xarxa en 
autoconsum per l'edifici de la 
ludoteca i el casal de la gent 
gran del centre cultural Can 
Gruart de Vilablareix 27.227,71 4,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00 75,00% 

2018/4760 Vilaür P1723600A 
Instal·lació solar fotovoltaica 
a la coberta del Centre Cívic 20.366,65 2,62 15.000,00 7.500,00 7.500,00 75,00% 

 
Cinquè. Disposar la despesa total de 105.000,00 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 300/1700/76202 del pressupost de 2019. 
 
Sisè. Notificar aquest acord a tots els interessats. 
 
Setè. Tancar la llista d’espera de la Campanya del Pla a l’acció 2018-2019. 
 
 
18. JG981/000005/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 

Medi Ambient (014): Aprovació de la convocatòria de subvencions de 
subvencions als ajuntaments per instal·lar calderes i xarxes de calor de 
biomassa municipals 2019 (exp. 2019/96) 

 
L'objecte d'aquesta convocatòria són les actuacions que es regulen en les bases 
específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de 
calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, aprovades pel Ple del dia 27 de 
novembre de 2018. 
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D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar la convocatòria de subvencions del programa de suport a la 
instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, anualitat 2019, del 
següent tenor literal: 
 

“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LA 
INSTAL·LACIÓ DE CALDERES I XARXES DE CALOR DE BIOMASSA 
MUNICIPALS. ANUALITAT 2019 
1. Objecte i finalitat 
Subvencions en règim de concurrència competitiva que concedeix la Diputació de 
Girona als ajuntaments signataris del Pacte d’Alcaldes dins del programa de suport 
per instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa municipals en equipaments de 
titularitat i/o gestió municipal la despesa energètica dels quals correspongui pagar-la a 
l’ajuntament i que hagin estat previstes en el pla d’acció d’energia sostenible (PAES) 
aprovat pel Ple municipal, d’acord amb les bases especifiques reguladores de 
subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de 
biomassa aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de data 27 de novembre de 
2018 i publicades al BOP número 235 de data 10 de desembre de 2018. 
Línia 1. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa o crear micro-
xarxes de calor municipals, de potències menors o iguals a 70 kW, per millorar 
l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de 
contractes, una empresa gestionarà de manera integral la instal·lació, la mantindrà i 
durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic. 
Línia 2. Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa, crear xarxes o 
micro-xarxes de calor municipals, de potències majors a 70 kW, que utilitzin biomassa 
per millorar l’eficiència energètica d’edificis a través de contractes innovadors. En 
aquest tipus de contractes, una empresa gestionarà de manera integral  la instal·lació, 
la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi 
energètic. 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
Els criteris de valoració són definits a l’article 7 de les bases reguladores 
específiques. 
2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
L’import total destinat a la convocatòria és de 365.000,00 €. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació.  

Aplicació pressupostària Import (en €) 

Línia 1: 300/1700/76200 100.000,00 

Línia 2: 300/1700/76200 265.000,00 

Total 365.000,00 

La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim el 50% addicional, derivada de crèdits sobrants d’altres 
convocatòries o modificació de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà 
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condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la 
resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
3. Termini de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació 
de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins al dia 30 d’abril 
de 2019. 
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la 
Diputació de Girona (www.ddgi.cat/subvencions], acompanyat de la documentació 
que preveu l’article 8 de les bases reguladores. 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades 
electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya. 
4. Termini de resolució i notificació  
4.1. Termini de resolució 
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat una resolució, els sol·licitants 
podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
4.2. Termini de notificació 
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individualitzada, tal com 
preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels 
quals hagi estat desestimada, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar de la 
data en què s’adopti l’acord.  
5. Règim de recursos 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta 
resolució escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar del dia 
següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, s’hi pot interposar 
recurs de reposició davant del president de la Diputació de Girona, en el termini d’1 
mes a comptar del dia següent al de la notificació.  
6. Àmbit temporal de les accions subvencionables 

Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades a partir de l’1 
de gener de 2019 i fins al termini de 16 mesos a partir de la notificació de la 
resolució d’atorgament de la subvenció. 
7. Termini per justificar les subvencions 
El termini per presentar el compte justificatiu acompanyat de la documentació  
que estableix el punt 12è de les bases serà de 16 mesos a partir de la 
notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció. 
8. Pagament 
Es pagarà una bestreta del 95 % de l’import de la subvenció, com a pagament a 
justificar, prèvia sol·licitud del beneficiari; el 5% restant es pagarà una vegada hagi 
estat justificada correctament la despesa. 
9. Publicitat 
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació, al tauler 
electrònic <https://tauler.seu.cat> i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la 
Llei 38/2003, general de subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG. 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les 
bases específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions.” 
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SEGON. Autoritzar la despesa de 365.000,00 euros amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària 300/1700/76200 de l'any 2019. 
 
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest 
acord, perquè disposi publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, perquè resolgui els recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, 
d’acord amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que 
eventualment s’hi puguin advertir. 
 
QUART. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
 
19. JG981/000006/2019-PPCITS; Proposta President Comissió Informativa TS; 

Medi Ambient (014): Aprovació de la modificació de l'import d'una activitat 
dins de la campanya Del Mar als Cims cursos 2017-18 i 2018-19 (exp. 
2017/5184) 

 
La Junta de Govern de 8 d’agost de 2017, va acordar incorporar a les campanyes 
d'educació ambiental, cursos 2017-18 i 2018-19 les activitats presentades pel 
Consorci de les Gavarres. 
 
Una de les activitats que realitza el Consorci de les Gavarres és “Els ocells de les 
Gavarres. Sessió d’anellament científic d’aus” amb un preu de 9,00 euros per alumne. 
 
En data 8 de novembre de 2018, el Consorci de les Gavarres va enviar un escrit en 
què es comunicava que en Comissió Executiva del Consorci de data 28 de maig de 
2018 s’havia acordat que l’activitat “Els ocells de les Gavarres. Sessió d’anellament 
científic d’aus” passava a tenir un cost de 10,00 euros per alumne (IVA no inclòs). 
 
Correspon a la Junta de Govern l’aprovació del canvi d’import de l’activitat. 
 
Vist que el canvi d’import no afecta a la valoració que es va fer de les activitats. 
 
D'acord amb els antecedents, la Junta de Govern, a proposta del diputat delegat de 
Medi Ambient, per unanimitat, acorda: 

  
PRIMER.  Modificar l’import de l’activitat “Els ocells de les Gavarres. Sessió 
d’anellament científic d’aus” del  Consorci de les Gavarres dins la campanya Del Mar 
als Cims cursos 2017-18 i 2018-19, de manera que el seu cost passi a ser de 10 
euros sense IVA per alumne. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al Consorci de les Gavarres  
 
 
Assumptes procedents dels delegats de les diferents àrees 
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20. JG981/000001/2019-PDDM; Proposta Diputat Delegat Monuments; 
Monuments (018): Aprovació convocatòria ajuts per a la restauració 
d'immobles d'interès patrimonial (2019/9337). 

 
L’objecte d’aquesta convocatòria són les actuacions que es determinen a les bases 
específiques reguladores de subvencions per a la restauració i conservació 
d’immobles de valor patrimonial, aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 27 
de novembre de 2018, i publicades al BOPG núm. 238, de 13 de desembre de 2018. 
 
La tramitació de la convocatòria que es proposa que s’aprovi s’ajusta al que 
s’estableix a l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona i a la Llei 
38/2003, general de subvencions, i l’òrgan competent per aprovar-la és la Junta de 
Govern de la Diputació de Girona, d’acord amb el que estableixen les bases 
específiques reguladores. 
 
Atesos els antecedents exposats, la Junta de Govern, a proposta del diputat president 
de la Comissió Informativa de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar la convocatòria per a la presentació de sol·licituds, en règim de 
concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions a ajuntaments, entitats i 
particulars de les comarques gironines per a la restauració i conservació d’immobles 
d’interès patrimonial de l’Àrea de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar de la Diputació de Girona, per a l’anualitat 2019, el text de la qual es 
transcriu literalment a continuació: 
 
Convocatòria de subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès 
patrimonial - anualitat 2019. 1. Objecte i finalitat. Subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a ens locals, persones jurídiques i particulars, dins del 
programa de subvencions per a la restauració i conservació d’immobles d’interès 
patrimonial, destinades al finançament d’intervencions en béns immobles de valors 
patrimonial, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 27 de novembre de 2018, publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) núm. 238, del 13 de desembre de 2018. 2. Dotació 
econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària. L’import estimat destinat a la 
convocatòria és d’1.250.000,00 €. Les aplicacions pressupostàries a què s’aplica el 
crèdit, els imports i la distribució d’anualitats són els següents: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import € 

2019 505/3360/76200 (Pla de Monuments) 1.250.000,00 € 

 Total 1.250.000,00 € 

 
També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 505/3360/78101, 
505/3360/76500 i 505/3360/76760, amb una estimació de despesa que inicialment 
és zero. Totes aquestes quanties són estimades i podran ser objecte de redistribució 
abans de resoldre l’atorgament de subvencions, en funció de la personalitat jurídica 
dels beneficiaris. La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència 
de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. Amb la 
finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major 
import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
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addicional de com a màxim 100.000,00 €, derivada de: crèdits sobrants d’altres 
convocatòries, modificacions de crèdit, etc. L’efectivitat de la quantia addicional 
estarà condicionada a la corresponent declaració de disponibilitat de crèdit 
prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de l’augment de la 
convocatòria. 3. Termini de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de 
sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOPG. Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat 
disponible al web de la Diputació de Girona 
(http://www.ddgi.cat/web/servei/3433/ajuts-per-a-la-restauracio-i-conservacio-d-
immobles-de-valor-patrimonial-2019), acompanyat de la documentació que preveu 
l’article 7 de les bases reguladores. Aquestes han d'estar signades per la persona 
interessada o pel representant legal de l’entitat. Es podran utilitzar els sistemes de 
signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’especifiquen a la 
seu electrònica. S’han de presentar per via telemàtica, a través de la plataforma de 
subvencions disponible al web de la Diputació de Girona. L’esmena de defectes en 
la sol·licitud s’ha de realitzar després del requeriment i amb l’advertència de 
desistiment, en el termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut 
aquest termini no s’ha esmenat cap defecte o s’ha aportat documentació, s’entén 
que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució 
prèvia, d’acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, 
i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. En el cas que els sol·licitants 
siguin persones físiques, les sol·licituds es podran presentar tant pel canal telemàtic 
com presencialment, al Registre General de la Diputació de Girona (Pujada de Sant 
Martí, 4, 17004 Girona), o bé per qualsevol dels mitjans que estableix la legislació de 
procediment administratiu. 4. Import de les subvencions. Se subvencionaran les 
actuacions per ordre de puntuació, amb un màxim de 50.000,00 € per sol·licitud, fins 
a exhaurir el crèdit destinat a aquesta convocatòria. El percentatge mínim a atorgar 
serà el previst en les bases reguladores, apartat 5. Àmbit temporal de les accions 
subvencionables. Se subvencionaran actuacions, activitats o inversions realitzades 
entre l’1 de gener de 2019 i el 30 de novembre del mateix any. 6. Termini per 
justificar les subvencions. El termini de justificació, tal com detallen les bases 
reguladores en l’apartat 11, és el 30 de novembre de l’any en curs. 7. Termini de 
resolució i notificació. 7.1 Termini de resolució. El termini màxim per resoldre la 
convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada transcorregut el termini 
sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les 
seves sol·licituds per silenci administratiu. 7.2 Termini de notificació. La resolució es 
notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 
41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi 
desestimat, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data d’adopció de 
l’acord. 8. Règim de recursos. La resolució de la convocatòria posa fi a la via 
administrativa. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de 
dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació. Alternativament, i de forma 
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació. 
9.  Publicitat.  Aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic i al lloc web de 
la Diputació, i el seu extracte, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicarà al BOPG. La convocatòria resta 
condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques, 
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l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.  

 
Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria de l’exercici 2019, per un import de 
1.250.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 505/3360/76200 (Pla de 
Monuments), del pressupost de l’exercici 2019.  
 
 

Pressupost  Aplicació pressupostària Descripció Import (en €) 

2019 505/3360/76200 Pla de Monuments 1.250.000,00 € 

Total € 1.250.000,00 € 

 
També es vinculen a aquesta convocatòria les aplicacions 505/3360/78101, 
505/3360/76760 i 505/3360/76500, amb una estimació de despesa que inicialment és 
zero. Totes les quanties són estimades i podran ser objecte de redistribució abans de 
resoldre l’atorgament de subvencions, en funció de la personalitat jurídica dels 
beneficiaris. 
 
Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, 
perquè disposi publicar la convocatòria en el BOPG, perquè resolgui els recursos que 
s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es persegueix, 
rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir. 
 
Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona en el termini de 2 mesos. 
 
Cinquè. L’aprovació d’aquesta convocatòria queda condicionada a l’aprovació 
definitiva de les bases reguladores, que es troben en període d’exposició pública. 
 
 
21. Proposicions urgents 
 
 
22. Precs i preguntes 
 
 
No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 10.30 h, de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
El president El secretari general 
Miquel Noguer i Planas Jordi Batllori i Nouvilas 
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